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ادیپان ياهتسد 

باتک تاصخشم 

 . ینرق ناسحا  همجرت  یمالسا /  ياهروشک  رد  سیلگنا  سوساج  رفمه  رتسم  تارطاخ  : ادیپان ياهتسد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

Humphrey م. نرق 18  يرفماه ،  : هسانشرس

.1377 رثوک  ،  ناتسلگ   : نارهت : رشن تاصخشم 

.ص يرهاظ : 86  تاصخشم 

موس ؛ ) 7000 پاچ   ) لایر مود  : 1-3-90735-964 ؛  3500  پاچ  لایر  : لایر  : 6-6-90735-964 ؛  3000  کباش : 2000 
( متفه پاچ   ) لایر 9000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر

همجرت اب  یمالـسا "  کلامم  رد  یـسیلگنا  سوساج  رفمه  تارطاـخ   " ناونع تحت  لاس 1362  رد  باتک  نیا  لوا  پاچ  : تشادداـی
 . تسا هدش  رشتنم  ریبکریما  تاراشتنا  طسوت  يدیوم  نسحم 

 . تسا هدش  رشتنم  فلتخم  نیرشان  نیمجرتم و  طسوت  توافتم  نیوانع  اب  باتک  نیا  نینچمه  : تشاددای

ناتسمز 1378.  : مود پاچ  : تشاددای

.1381  : موس پاچ  : تشاددای

.1385: مشش پاچ  : تشاددای

.1386: متفه پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

 . یمالسا ياهروشک  رد  سیلگنا  سوساج  رفمه  رتسم  تارطاخ  : رگید ناونع 

 . یمالسا کلامم  رد  یسیلگنا  سوساج  رفمه  تارطاخ  : رگید ناونع 

 . تارطاخ نرق 18م -- .  يرفماه ،  : عوضوم

 . یمالسا ياهروشک  یسیلگنا --  ناسوساج  : عوضوم

یمالسا ياهروشک  یجراخ --  طباور   -- ناتسلگنا : عوضوم
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ناتسلگنا یجراخ --  طباور  یمالسا --  ياهروشک  : عوضوم

 . مجرتم  -، 1340 ناسحا ،  ینرق ،  : هدوزفا هسانش 

هرگنک : DA47/9/ك5  ه2 1377 يدنب  هدر 

ییوید : 327/41017671 يدنب  هدر 

م 17603-77 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

، شـشوک شالت و  اه  لاـس  اـب  وا  .تسا  یمالـسا  ياـهروشک  رد  رفمه -  رتسم  سیلگنا -  سوساـج  تارطاـخ  هعومجم  باـتک  نیا 
.دیناسر ماجنا  هب  ّتیقفوم  اب  ار  دوخ  یناهنپ  تیرومأم 

مالـسا نانمـشد  دوب و  هداهن  یتسـس  فعـض و  هب  ور  ینامثع  يروطارپما  تکوش  تردق و  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  ّتیرومأم  نیا 
یم نانآ  .دـنزاس  دراو  یمالـسا  عماوج  رب  یـساسا  يا  هبرـض  ناناملـسم ، يداقتعا  ياـه  هیاـپ  ندرک  ناریو  اـب  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد 
هقرف هک  ییاهرواب  درک و  یم  داجیا  داّحتا  یلدمه و  اهنآ  نایم  تخاس و  یم  هاگآ  رادیب و  ار  ناناملـسم  هک  ییاهرواب  ات  دندیـشوک 

.دنرادرب نایم  زا  ار  دومن  یم  نیمأت  ار  نانآ  یعامتجا  یناور و  يرکف ، تمالس  دندرشف و  یم  ياپ  نآ  رب  یمالسا  نوگانوگ  ياه 

: تسا هدمآ  هدش  پاچ  یئبمب  رد  هک  باتک  نیا  یسیلگنا  همجرت  همّدقم  رد 
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رـشتنم لگیپشا  هّلجم  رد  راد  هلابند  هعومجم  کـی  تروص  هب  ار  رفمه  رتسم  تارطاـخ  اـه  یناـملآ  مود ، یناـهج  گـنج  لـالخ  رد 
.دنتشادرب هدرپ  سیلگنا  مسیلایرپما  هرهچ  زا  دش  یم  پاچ  رفمه  تافارتعا  ناونع  اب  هک  هعومجم  نیا  رد  دندرک و 

تارطاخ ینانبل  ییوجـشناد  سپـس  .دومن  رـشتنم  ار  تارطاـخ  نیا  هسنارف  همجرت  يوسنارف ، هّلجم  کـی  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ 
.درک رشتنم  توریب  رد  دینادرگ و  زاب  یبرع  نابز  هب  هسنارف  زا  ار  رفمه 

.تسا هتفرگ  ماجنا  یبرع  هخسن  يور  زا  تسامش  تسد  رد  نونکا  مه  هک  باتک  نیا  یسراف  همجرت 

.نادیواج نییآ  نیا  یلاعتم  تاروتسد  هب  نانآ  ندز  گنچ  مالسا و  نیتسار  ياهرواب  هب  ناناملسم  همه  نتسب  لد  دیما  هب 

لّوا شخب 

هنوگچ ار  دوخ  هدرتسگ  گرزب و  يروطارپـما  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  زورما  دـننام  ریبـک  ياـیناتیرب  تموکح  رود  ياـه  هتـشذگ  زا 
نیچ و دـنه ، نوچمه  دوخ  تارمعتـسم  اب  هسیاقم  رد  ایناتیرب  .درک  یمن  بورغ  نآ  رد  هاگچیه  باـتفآ  هک  يروطارپما  دـنک : ظـفح 
ار راک  میتشادـن و  هدـناشن  تسد  تموکح  اهروشک  نیا  زا  یگرزب  ياه  شخب  رد  اـم  هچ  رگا  .دوب  کـچوک  يروشک  هناـیمرواخ ،

ّتیمکاح يوس  هب  ام  و  تفر ، یم  شیپ  هب  اهروشک  نیا  رد  ام  زیمآ  ّتیقفوم  لاّعف و  ياه  تسایـس  اّما  دـنداد ، یم  ماـجنا  مدرم  دوخ 
.میتشاد یم  رب  ماگ  اهنآ  رب  لماک 

: میدیشیدنا یم  هتکن  ود  هب  دیاب  ام  نیاربانب 

.مینک ظفح  ار  دوخ  ّتیمکاح  میدرک  ادیپ  ّطلست  اهنآ  رب  هک  یقطانم  رد  - 1

.مییازفیب دوخ  تارمعتسم  هب  دنتسین  ام  هطلس  ریز  زونه  هک  ییاه  شخب  - 2

زا هناتخبشوخ  نم  .دزادرپب و  لیاسم  نیا  یسررب  هب  ات  دیزگرب  یّصاخ  نویـسیمک  اهروشک  نیا  زا  کی  ره  يارب  تارمعتـسم  ترازو 
دنه یناپمک  رد  راک  و  مدوب ؛ ریزو  دامتعا  دروم  ترازو  نیا  هب  دورو  يادتبا 
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گنچ هب  دـنه و  رب  ّطلـست  ياـه  هار  تقیقح  رد  دوب  یناـگرزاب  شراکـشآ  فدـه  هچ  رگا  یناـپمک  نیا  .دـش  هدرپـس  نم  هب  یقرش 
.درک یم  وجتسج  ار  دنه  هراق  هبش  رود  ياه  نیمزرس  ندروآ 

دروخرب تروص  رد  رایـسب  عفانم  نوگانوگ و  ياه  نابز  توافتم ، نایدا  فلتخم ، ياه  ّتیموق  دوجو  لیلد  هب  دـنه  زا  ایناتیرب  روشک 
نآ مدرم  رتشیب  هک  سویسوفنک  ادوب و  نایدا  اریز  .دشاب  هدننک  نارگن  تسناوت  یمن  زین  نیچ  هک  نانچ  .تشادن  ینارگن  دراوم  نآ  اب 

يراک یعامتجا  لـیاسم  هب  هک  دنتـسه  يا  هدرم  نید  ود  اـه  نیا  .تخیگنا  یمن  رب  ناـنآ  رد  ار  ماـیق  هزیگنا  دـندوب  اـهنآ  وریپ  روشک 
.دیایب دیدپ  هقطنم  ود  نیا  مدرم  نایم  رد  یّلم  یساسحا  هک  تشاد  فیعض  لامتحا  دنزادرپ و  یم  ینورد  داعبا  هب  اهنت  دنرادن و 

همانرب میدوبن و  لفاغ  زین  هدنیآ  رد  یتالّوحت  ندـمآ  دوجو  هب  ناکما  زا  ام  .تشادـن  ینارگن  هقطنم  ود  نیا  زا  ریبک  يایناتیرب  نیاربانب 
شـشوپ ندرک  ادـیپ  .میدرک  يزیر  همانرب  اهروشک  نیا  رد  يرامیب ، هاگ  و  رقف ، یناداـن ، هقرفت ، شرتسگ  يارب  ار  یتّدـم  زارد  ياـه 

مدرم یحور  تالیامت  اب  هک  راوتسا ، ینطاب  هدننک و  هریخ  باّذج و  رهاظ  اب  ییاه  ششوپ  دوبن ، راوشد  زین  فادها  نیا  يارب  بسانم 
.دوب بسانتم  قطانم  نیا  رد 

راتفر يا  هنوگ  هب  اّما  تسا  خلت  وراد  هچ  رگا  : » دیوگ یم  هک  درک  دای  ییادوب  یمیدـق  لثم  کی  زا  ناوت  یم  ام ، راک  فیـصوت  يارب 
« .دنک لیم  ینیریش  اب  ار  نآ  رامیب  هک  نک 

.دوب ام  عفن  هب  نآ  همه  هک  میدوب  هتسب  ییاهدادرارق  ( 1) رامیب درم  نیا  اب  ام  .درک  یم  نارگن  ار  ام  یمالسا  ياهروشک  عاضوا  اّما 

ام .دیشک  دهاوخ  ار  شرخآ  ياه  سفن  هدنیآ  نرق  کی  زا  رتمک  درم  نیا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  زین  تارمعتسم  ترازو  ناسانشراک 
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.میدوب هتفرگ  راـک  هب  روشک  ود  نیا  رد  ینارودزم  اـه و  سوساـج  زین  میدوـب و  هتـسب  ناریا  تلود  اـب  یناـهنپ  ياـهدادرارق  نینچمه 
لیالد هب  يزیر  همانرب  همه  نیا  اب  یلو  دوب  هدرک  ذوفن  اهنآ  رد  هنایروم  دننام  ابیز  نانز  اب  ناهاشداپ  یمرگرـس  يرادا و  داسف  هوشر ،

: میتشادن نانیمطا  راک  جیاتن  هب  ام  ریز 

.شنادنزرف ناج  رد  مالسا  يورین  - 1

اه شیشک  لد  رد  ّتیحیسم  دننامه  ناملسم ، کی  ناج  رد  مالسا  هک  نانچ  مه  .تسا  راوتسا  مالسا  زا  يوریپ  رد  ناملـسم  درف  کی 
مه نیا  زا  ناریا ، رد  هعیـش  ناناملـسم  دوجو  رطخ  دـنراد ، یمنرب  ّتیحیـسم  زا  تسد  یلو  دـنهد  یم  ناج  هک  دـشاب ، یم  ناـبهار  و 

ناتسد زا  یکی  هک  تسا  یتساجن  نوچمه  هعیـش  کی  هاگن  رد  یحیـسم  .دنناد  یم  سجن  رفاک و  ار  نایحیـسم  نانآ  اریز  تسا  رتشیب 
، دیرگن یم  هنوگ  نیا  نایحیسم  رد  ارچ  مدیسرپ  نانآ  رفن  کی  زا  یتقو  .میشوکب  نآ  ندرک  كاپ  رد  دیاب  تسا و  هدرک  هدولآ  ار  ام 
ات دیامن  داجیا  یعامتجا  راشف  یعون  نارفاک  نوماریپ  تساوخ  یم  هلیسو  نیا  هب  دوب و  یمیکح  ناسنا  مالـسا  ربمایپ  تفگ : خساپ  رد 

ساسحا یـسک  زا  هاگره  اه  تموکح  هک  نانچ  دـنوش  تیادـه  تسرد  نید  ادـخ و  يوس  هب  ات  دـننک  سرت  یگنت و  ساسحا  ناـنآ 
يرهاظ يدیلپ  هن  دش  هتفگ  هک  مه  یتساجن  زا  روظنم  ددرگ  رادرب  نامرف  عیطم و  هرابود  ات  دنهد  یم  رارق  راشف  رد  ار  وا  دـننک  رطخ 

.دنا هدوب  ناتساب  ناریا  نانکاس  هک  یناسوجم  یّتح  دریگ ، یم  ارف  ار  نارفاک  همه  هک  نایحیسم  اهنت  هن  تسا و  يونعم  تساجن  هکلب 

اهنآ هک  نیا  تسخن  لیلد ، ود  هب  تفگ : وا  دیناد ؟ یم  سجن  ار  نانآ  ارچ  دنراد ، رواب  داعم  تّوبن و  ادـخ ، هب  نایحیـسم  متفگ : وا  هب 
هیلع هللا  یلصدّمحم  يربمایپ 
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سجن نایحیسم  امش  هک  مییوگ  یم  نآ  ربارب  رد  ام  و  تسا ، ربمایپ  ندناوخ  وگغورد  يانعم  هب  نیا  دننک و  یم  راکنا  ار  ملـسو  هلآو 
(2) .داد رازآ  ار  وا  ناوت  یم  دناسر ، رازآ  سکره  لقع ، يانبم  رب  اریز  دیتسه 

نوچ دوب  هدش  نیرفن  وا  دیشون و  یم  بارش  حیـسم  دنیوگ  یم  ًالثم  دنهد ، یم  اوران  ياه  تبـسن  یهلا  ناربمایپ  هب  اهنآ  هک  نآ  مود 
.دش هدیشک  بیلص  هب 

نآ اب  نم  تسا ، ینانخس  نینچ  اهنآ  سدقم  باتک  رد  یناد ، یمن  وت  تفگ : وا  دنیوگ ، یمن  هنوگ  نیا  نایحیسم  متفگ : هتفشآرب  نم 
یمن نم  تـفگ و  یم  تـسرد  لّوا  دروـم  رد  وا  هـّتبلا  ( 3 (؛ مدرک توکـس  دـیوگ  یم  غورد  مود  دروـم  رد  درم  نیا  متـسناد  یم  هک 

زا هراوـمه  ور  نیا  زا  دـنوش ، كوکـشم  نم  هب  هک  مدیـسرت  یم  مدوـب و  یناملـسم  هماـج  رد  نم  اریز  منک  ثحب  وا  اـب  هک  متـساوخ 
.متسج یم  يرود  یلاجنج  لیاسم 

.تسا راوشد  نارورس  ندناوخ  هدرب  و  هتشاد ، يرورس  هک  هدوب  یگدنز  نید  مالسا  يراگزور  - 2

مالسا خیرات  میتسناوت  یمن  مه  ام  .دناوخ  یم  يرترب  يوس  هب  ار  ناسنا  یگدنام -  بقع  یناوتان و  ماگنه  رد  یّتح  يرورـس -  رورغ 
نامز نآ  نونکا  تسا و  هدـمآ  تسد  هب  يا  هژیو  طیارـش  رد  اهنآ  هتـشذگ  يرورـس  هک  دـننک  ساسحا  ناناملـسم  ات  مینک  هنوراو  ار 

.تشگ دهاوخن  زاب  هدش و  يرپس 

.دنزیرن مه  رد  ار  ام  هنارگ  هطلس  ياه  همانرب  دنوشن و  هاگآ  ناریا  ناهاشداپ  اه و  ینامثع  هک  میتشادن  نانیمطا  ام  - 3

هحلـسا لوپ و  ّتیمکاح و  اب  يزکرم  تموکح  کی  دوجو  اّما  دندوب  هدـش  ناوتان  رایـسب  دـش  هراشا  هک  نانچ  تموکح  ود  نیا  هّتبلا 
.تسا هدننک  نارگن  يرما  دندوب  نآ  رادرب  نامرف  مدرم  هک 

.میدوب نارگن  رایسب  ناملسم  ناملاع  زا  ام  - 4

نانآ دندش ، یم  بوسحم  ام  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  دس  نیرتراوتسا  ناریا  قارع و  رهزألا ، ياملع 
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دندوبن رـضاح  و  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  فده  دوب  هداد  هدژم  نآرق  هک  ار  یتشهب  دندوب ، عالّطا  یب  ًالماک  رـصاعم  یگدنز  لوصا  زا 
زا هبرگ ، زا  ناـساره  شوم  نوچمه  تموکح  دـندرک و  یم  يوریپ  اـهنآ  زا  مدرم  و  دـنرادرب ، تسد  دوخ  تاداـقتعا  زا  ینزوـس  رس 

خیـش مه  ناطلـس و  مه  نانآ  اریز  دنتـشاد ، يرب  نامرف  دوخ  ياملع  زا  رتمک  نایعیـش ، هب  تبـسن  نّنـست  لـها  هّتبلا  دیـسرت ، یم  اـهنآ 
؛ دنهد یمن  یفاک  ّتیمها  ناطلس  هب  دنناد و  یم  ناملاع  هتسیاش  اهنت  ار  تموکح  نایعیـش  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  مکاح  ار  مالـسإلا 

.تساک یمن  ریبک  يایناتیرب  نامکاح  تارمعتسم و  ترازو  ینارگن  زا  يزیچ  توافت  نیا  اّما 

یم وربور  تسب  نب  اب  راب  ره  اّما  میبایب  ییاه  لح  هار  هدـننک  نارگن  لیاسم  نیا  يارب  اـت  میداد  لیکـشت  يرایـسب  ياـه  سنارفنک  اـم 
ریز ای  دوب و  رفـص  ای  هک  اه  سنارفنک  جیاتن  نوچمه  دوب ، هدننک  دـیماان  زین  نارودزم  اه و  سوساج  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  میدـش 

.میدوب هتخومآ  نایاپ  یب  ربص  هتسویپ و  شالت  اب  ار  دوخ  ام  اریز  تشادن  یهار  ام  رد  يدیماان  رفص ،

، میدوب هدرک  اپرب  ناسانـشراک  زا  يدادـعت  ناشیـشک و  نیرت  گرزب  ریزو و  صخـش  روضح  اب  یـسنارفنک  راب  کی  هک  مراد  داـی  هب 
.میدرب نایاپ  هب  هجیتن  نودب  ار  سنارفنک  میدرک و  وگتفگ  تعاس  هس  زا  شیب  دندوب  رفن  تسیب  هسلج  رد  رضاح  دارفا 

: تفگ فقسا  اّما 

زا وا  مه  دیاش  .دیـسر  تموکح  هب  شناوریپ  دوخ و  ندـش  هتـشک  دـیعبت و  و  هجنکـش ، لاس  دصیـس  زا  سپ  حیـسم  دـیوشن ! دـیماان  »
راوتسا و نامیا  هب  دیاب  ام  .مینارب  نوریب  ناشزکارم  زا  ار  راّفک  لاس  دصیس  زا  سپ  یّتح  میوش  ّقفوم  ام  دنکفیب و  یفطل  رظن  توکلم 

يارب اه  هار  لیاسو و  همه  زا  میوش و  زّهجم  نایاپ  یب  يرابدرب 
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نادنزرف يارب  ناردپ  هک  میسرب ؛ هجیتن  هب  اه  نرق  زا  سپ  هچ  رگا  میربب ، هرهب  ناناملسم  ياه  نیمزرس  رد  ّتیحیـسم  جیورت  ّطلـست و 
«. دنراک یم 

روضح حوطس  نیرتالاب  رد  هیـسور  هسنارف و  ریبک ، يایناتیرب  زا  یناگدنیامن  نآ  رد  هک  دش  لیکـشت  ترازو  رد  یـسنارفنک  راب  کی 
ياضعا .متـشاد  تکرـش  سنارفنک  نیا  رد  ریزو  اب  کیدزن  ياهدـنویپ  لیلد  هب  نم  هناتخبـشوخ  .نادرم  نید  اه و  تاملپید  دنتـشاد :

ادـج ناناملـسم ، رب  راشف  شیازفا  ياـه  هار  ناـنآ  .دـنداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ناناملـسم  تالکـشم  يا  هدرتسگ  روط  هب  سنارفنک 
اب گنج  اه  نرق  زا  سپ  ایناپـسا  هک  ناـنچمه  دـندرک -  حرطم  ار  ناـمیا  هزوح  هب  اـهنآ  ندـنادرگزاب  ناـشیاهرواب و  زا  اـهنآ  ندومن 

یباتک رد  ار  سنارفنک  نیا  ياهوگو  تفگ  حورشم  نم  دوبن  بولطم  حطس  رد  هجیتن  اّما  تشگزاب -  نامیا  هزوح  هب  ربرب  ناناملـسم 
.متشاگن حیسم » توکلم  يوس  هب   » مان هب 

راک نیا  ياه  يراوشد  زا  ییاهب  ره  هب  دـیاب  اّما  تسا  راوشد  هتفاـی  شرتسگ  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هک  یتخرد  ياـه  هشیر  ندـنک 
ینامز طیارـش  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اّما  .تسا  ام  هب  حیـسم ، دوخ  هدژم  نیا  دـبای و  شرتسگ  دـیاب  ّتیحیـسم  .تساک 

راک دـش ، نینچ  هناتخبـشوخ  هک  تفر  یم  نایم  زا  تصرف  نیا  دـیاب  طاطحنا  نارود  نایاپ  اـب  تسج و  دوس  برغ  قرـش و  طاـطحنا 
نرق یط  ار  هچ  نآ  هک  تسا  هدیسر  نآ  ماگنه  نونکا  دنداهن و  تفرشیپ  هب  ور  یحیـسم  ياهروشک  دییارگ و  طاطحنا  هب  ناناملـسم 

رد ار  هدـنخرف  هزرابم  نیا  ياول  راگزور  نیا  رد  ریبک  يایناتیرب  دـنمورین  تموکح  .میناتـس و  زاب  يراکادـف  اب  میا  هداد  تسد  زا  اـه 
.تسا هتفرگ  تسد 

مود شخب 

ات داتسرف  لوبناتسا  زاجح و  نارهت ، قارع ، رصم ، هب  ار  نم  تارمعتسم  ترازو  لاس 1710  رد 
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نادنمراک نیرتهب  زا  رگید  رفن  هن  نامزمه  .مروآ  تسد  هب  نانآ  رب  رتشیب  یگریچ  ناناملـسم و  ندرک  فیعـض  يارب  یفاک  تاعالّطا 
ار یمالـسا  ياهروشک  رگید  ینامثع و  يروطارپما  رب  ایناتیرب  هطلـس  میکحت  يارب  یفاـک  یگتـسب  لد  طاـشن و  ّتیلاـعف ، هک  ترازو 
لیابق و نارـس  نامکاح ، ياه  مان  هطوبرم و  ياه  هشقن  مزال ، تاعالّطا  یفاک ، لوپ  ترازو  .دـندش  مازعا  فلتخم  قطانم  هب  دنتـشاد 

.منک یمن  شومارف  داد ، یم  دوردب  ار  ام  حیسم  مان  هب  هک  یماگنه  ار  لکریبد  نخس  نیا  .داد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  ناملاع 

« .دینکن یهاتوک  دیراد  ناوت  رد  هچ  نآ  تسامش ، ّتیقفوم  ورگ  رد  ام  روشک  هدنیآ  : » تفگ وا 

نابز  ) يولهپ و  نآرق ) نابز   ) یبرع یکرت ، ياه  نابز  ندنل  رد  مدش  یمالسا  تفالخ  زکرم  لوبناتسا  یهار  یگناگود ، فده  اب  نم 
نابز نتـسناد  اب  نابز  نتخومآ  .مدومن  یم  لیمکت  ار  هیکرت ) ناناملـسم  نابز   ) یکرت نابز  دـیاب  الاح  یلو  مدوب  هتخومآ  ار  نایناریا )

هب ربارب  دـنچ  یمود  اّما  دـشک  یم  لوط  لاـس  دـنچ  تسخن  .دراد  تواـفت  تفگ  نخـس  روشک  نآ  مدرم  دـننام  ناوتب  هک  يروط  نآ 
.مریگن رارق  ینامگدب  دروم  هک  متخومآ  یم  نانچ  شیاه  يراک  هزیر  همه  اب  ار  نابز  دیاب  نم  دیشک و  دهاوخ  ازارد 

ینامگدب دنا و  هتخومآ  ناشربمایپ  زا  ار  ینامگ  شوخ  ردص و  هعس  حماست ، ناناملسم  اریز  متشادن  يدایز  ینارگن  دروم  نیا  رد  اّما 
نیا .دسانـش  زاب  ار  نارودزم  ناسوساج و  دـناوتب  هک  دوبن  يا  هبتر  رد  زین  ناکرت  تموکح  .تسین  ام  يارب  ینامگدـب  نوچ  اهنآ  دزن 

.درک یم  هدوسآ  ار  ام  رطاخ  هک  دوب  هتخیسگ  مه  زا  ناوتان و  نانچ  نآ  تموکح 

( ناناملـسم تدابع  ییامهدرگ و  هاگیاج   ) دجـسم هب  مدیمان و  دّمحم  ار  دوخ  مدیـسر ، لوبناتـسا  هب  هدننک  هتـسخ  رفـس  کی  زا  سپ 
نانآ يرادرب  نامرف  یگزیکاپ و  مظن ، .متفر 
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ناشیاهدرواتـسد میبوکب و  مهرد  ار  اهنآ  میـشوک  یم  ارچ  میگنج ؟ یم  اه  ناسنا  نیا  اب  ام  ارچ  متفگ : دوخ  اـب  .درک  ما  هدز  تفگش 
هدارا هرابود  مدرک و  رود  دوخ  زا  ار  ینمیرها  هشیدـنا  نیا  دوز  اّما  تسا ؟ هدرک  شرافـس  راـک  نیدـب  ار  اـم  حیـسم  اـیآ  مییاـبرب ؟ ار 

.مشونب نایاپ  ات  ار  ماج  نیا  هک  مدومن 

نیرتهب یهاوخریخ ، ینطاب و  كاپ  یگلـصوح ، رپ  یـسفن ، شوخ  رد  هک  مدـنفا »  » دـمحا مان  هب  مدرک  دروخرب  یلاـس  نهک  ملاـع  اـب 
ار وا  هک  دوش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچمه  اـت  دیـشوک  یم  زور  بش و  وا  .مدوـب  هتفاـین  وا  نوـچمه  ار  ناـمینید  نادرم 
هشیر و زا  مه  راب  کـی  یّتح  وا  هناتخبـشوخ  .دـش  یم  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  درب  یم  ار  وا  ماـن  هاـگره  .تسناد  یم  هنومن  نیرترب 

ناشروشک رد  نم  هک  دیمهف  یتقو  تخومآ و  یم  نم  هب  مدیسرپ  یم  هچ  نآ  .درک  یم  ادص  يدنفا  دّمحم  ارم  وا  .دیسرپن  نم  ناسک 
يارب نم  هک  دوب  یلیالد  اه  نیا  .درک  ینابرهم  رایـسب  نم  اب  ما ، هتفر  ربماـیپ  هفیلخ  هیاـس  رد  یگدـنز  راـک و  يارب  متـسه و  ناـمهیم 

.مدوب هدرک  هئارا  لوبناتسا  رد  یگدنز 

نم .دنا  هتشاذگ  ثرا  هب  یتورث  میارب  نانآ  مرادن  مه  يردارب  ما  هداد  تسد  زا  ار  مردام  ردپ و  هک  متسه  یناوج  نم  متفگ : خیش  هب 
، تفگ دمآ  شوخ  رایسب  نم  هب  خیش  .مسرب  ایند  نید و  هب  هک  ما  هدمآ  مالسا  تختیاپ  هب  اذل  مزومایب و  ّتنـس  نآرق و  هک  مدیـشیدنا 

: تسا مزال  وت  مارتحا  لیلد  دنچ  هب  تفگ : مروآ  یم  ًانیع  هک  یتاملک  اب  وا 

.دنردارب ناناملسم  یناملسم و  وت  - 1

« .دینک شزاون  ار  نامهیم  : » تسا هتفگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینامهیم و  وت  - 2

ناگدنیوج تشاد  گرزب  رب  مالسا  یشناد و  هدنیوج  وت  - 3
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.دراشف یم  ياپ  شناد 

« .تسادخ تسود  بساک   » هک تسا  ربخ  رد  یبسک و  یپ  رد  وت  - 4

ارچ هک  مدرک  بّجعت  تشاد و  یکانبات  قیاقح  نینچ  ّتیحیسم  دوب  بوخ  هچ  متفگ : دوخ  اب  هدش ، هدز  تفگش  رایسب  لیاسم  نیا  زا 
.تسا هدش  تسپ  ناوتان و  هیاپ  نیدب  یگدنز  زا  عالّطا  یب  ناملاع  شکرس و  نامکاح  نیا  تسد  هب  ییالاو  هبترم  نینچ  اب  مالسا 

نآ میهافم  ریسفت  دمح و  هروس  شزومآ  دش و  نامداش  نم  تساوخرد  نیا  زا  وا  مزومایب  ار  میرک  نآرق  مهاوخ  یم  متفگ : خیـش  هب 
: هلمج ظفلت  هک  مروآ  یم  دای  هب  .مدـید  یم  تّقـشم  تیاهن ، رد  یّتح  هاگ  دوب و  راوشد  میارب  تاملک  زا  یخرب  ظفلت  .دومن  زاغآ  ار 
هک ینک  ماغدا  نانچ  دیاب  دوب  هتفگ  خیـش  اریز  .متخومآ  هتفه  کی  لوط  رد  رارکت  راب  اه  هد  زا  سپ  ار  ( 4 «) َکَعَم ْنَّمِم  ٍمَُما  یلَع  «َو 

.مدناوخ اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  نآرق  لماک  لاس  ود  لوط  رد  نم  بیترت  نیدب  دوش ، رادیدپ  میم »  » تشه

هب يور  مریگب و  وضو  وا  نوچ  هک  تساوخ  یم  مه  نم  زا  تفرگ و  یم  زامن  يوضو  دهد  شزومآ  ارم  تساوخ  یم  هک  یماگنه  وا 
.منیشنب هلبق 

ات ناتشگنا  زا  ار  تسار  تسد  سپس  دنیوش ، یم  ار  يور  ادتبا  دشاب ، یم  ناناملـسم  ياه  يوشو  تسـش  زا  یکی  وضو  تسا  ینتفگ 
ناشیاهاپ ماجنارـس  دنـشک و  یم  تسد  ندرگ  اه و  شوگ  تشپ  رـس ، رب  نآ  زا  سپ  هنوگ ، نیمه  هب  ار  پچ  تسد  هاگ  نآ  جنرآ و 

.دنیوش یم  ار 

.تسا وکین  رایسب  وضو  زا  شیپ  نآ  ندناشک  ینیب  هب  ناهد و  رد  بآ  ندنادرگ  دنیوگ  یم 

یم ناـهد  هب  وضو  زا  شیپ  ناـشیاه  نادـند  ندرک  زیمت  يارب  هک  تسا  یبوچ  نآ  و  دوب -  راوشد  رایـسب  میارب  كاوـسم  زا  هدافتـسا 
دقتعم نم  .دنرب 
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ریزگان نم  اّما  .دـمآ  یم  نوخ  نآ  زا  درک و  یم  مخز  ار  ناهد  زین  یهاگ  تسا ، روآ  نایز  اه  نادـند  ناـهد و  يارب  بوچ  نیا  مدوب 
ياه تلیـضف  اـهنآ  دوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  ناـشربمایپ  دّـکؤم  ّتنـس  ندز  كاوسم  اریز  مدوب  راـک  نیا  زا 

.دندرمش یمرب  نآ  يارب  يرایسب 

، دوب وخدنت  يدرف  وا  .مدـیباوخ  یم  شدزن  اه  بش  متخادرپ و  یم  دجـسم  مداخ  هب  یلوپ  مدرب  یم  رـس  هب  لوبناتـسا  رد  هک  یماگنه 
یم راختفا  هدـنخرف  مان  نیا  هب  مداخ  نیا  تسا و  هدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  زا  یکی  ماـن  هک  يدـنفا  ناورم  شماـن 

مالـسا دهاجم  گرزب و  ياه  ّتیـصخش  زا  یکی  وا  اریز  راذگب  ناورم  ار  وا  مان  داد  يدنزرف  وت  هب  ادـخ  رگا  تفگ : یم  نم  هب  .درک 
.دوب

يراجن اهزور  رگید  مدرک و  یمن  راک  ار  ناناملـسم ) دیع   ) هعمج میدرک ، یم  لوانت  مه  اب  درک و  یم  مهارف  میارب  مداخ  نآ  ار  ماش 
دزم فصن  نم  دزم  مدوب و  راک  رـس  اه  حبـص  اهنت  نم  نوچ  .تخادرپ  یم  نم  هب  یگتفه  تروص  هب  یکدـنا  دزم  وا  مدرک ، یم  راک 
دیلو نب  دلاخ  درک  یم  یفرحرپ  دیلو  نب  دلاخ  ياه  تلیـضف  نوماریپ  يراکیب  ماگنه  هب  هک  دوب  دلاخ  راّجن  مان  دوب ، اهرگراک  رگید 

(5) .تسا هدیشک  جنر  رایسب  مالسا  يارب  هدوب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحصا  زا  یمالسا و  رادرس  کی 

.درک رانک  رب  ار  دیلو  نب  دلاخ  شتفالخ ، ماگنه  هب  باطخلا  نب  رمع  نینمؤملاریما  هک  دوب  نیگهودنا  نآ  زا  يو 

نآ شدامتعا  نیا  ببس  دیاش  متسناد  یمن  ار  شلیلد  نم  اّما  تشاد  نانیمطا  نم  هب  وا  دوب  یجازم  دنت  قالخادب و  رایـسب  راّجن  دلاخ ،
تولخ رد  وا  .مدرک  یمن  ثحب  وا  اب  شا  هزاغم  نید و  روما  رد  مدوب و  عیطم  ونش و  فرح  نم  هک  دوب 
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نید هب  يداقتعا  عقاو  رد  دلاخ  اّما  تسا ، هدش  عنم  دّکؤم  اهنآ  يارب  دمحا  خیـش  هتفگ  هب  راک  نیا  درک ، یم  طاول  تساوخرد  نم  زا 
رگید ياهزور  رد  هک  مناد  یمن  اّما  تفر ، یم  هعمج  زامن  هب  وا  .درک  یم  رهاظت  نآ  هب  شناتـسود  شیپ  رهاظ و  هب  هچ  رگا  تشادن ،

زا یکی  .درک  یم  نینچ  شنارگراـک  رگید  اـب  وا  مناـمگ  هـب  مدرک ، یم  يراددوـخ  راـک  نـیا  زا  نـم  یلو  هـن ؟ اـی  دـناوخ  یم  زاـمن 
بوچ رابنا  هک  هزاغم  تشپ  تمسق  هب  دلاخ  اب  یهاگ  دوب ، هدش  ناملـسم  هک  دوب  يدوهی  و  ( 6 «) کینالس  » زا ابیز  ناوج و  نارگراک 

يرگید راک  ماجنا  یپ  رد  اهنآ  هک  متـسناد  یم  نم  اـّما  دـننک ، بترم  ار  راـبنا  دـنهاوخ  یم  هک  دـندرک  یم  دومناو  دـنتفر و  یم  دوب 
.دنتسه

هناخ یهار  زامن  زا  سپ  مدنام و  یم  دجـسم  رد  رـصع  زامن  تقو  ات  .متفر  یم  دجـسم  هب  زامن  يارب  مدروخ و  یم  اذغ  هزاغم  رد  نم 
ار یلوپ  تاکز  هنیدآ  ره  .متخادرپ  یم  یبرع  یکرت و  ياه  نابز  نآرق و  نتخومآ  هب  تعاس  ود  وا  هناخ  رد  .مدـش  یم  دـمحا  خـیش 

یم وا  هب  طباور  موادـت  يارب  نم  هک  دوب  يا  هوشر  عقاو  رد  تاکز  نیا  .متخادرپ  یم  يو  هب  مدوب  هدروآ  تسد  هب  هتفه  کی  رد  هک 
يراذگورف يزیچ  زا  یکرت  یبرع و  نابز  ود  ياه  يراک  هزیر  مالـسا و  ینابم  نآرق ، شزومآ  رد  وا  .دهد  شزومآ  رتهب  ارم  ات  مداد 

.درک یمن 

مدرک و يراددوخ  نم  .منک  جاودزا  شنارتخد  زا  یکی  اب  هک  تساوخ  نم  زا  مرادن  رسمه  نم  هک  تفایرد  دمحا  خیش  هک  یماگنه 
درک و يراـشفاپ  راـک  نیا  رب  وا  هک  نآ  زا  سپ  ار  بلطم  نیا  هّتبلا  .متـسین  جاودزا  هب  رداـق  نادرم  رگید  نوـچ  مناوتاـن و  هک  مـتفگ :

شطباور درک  دیدهت 
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ره :» تسا هتفگ  ربمایپ  .تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  جاودزا  تفگ : يو  .مدروآ  ار  رذع  نیا  دیرب ، دـهاوخ  نم  اب  ار 
(. 7 «) تسین نم  زا  دنک  یچیپرس  نم  تنس  زا  سک 

زیمآ تبحم  هناتسود و  ياهدنویپ  تفریذپ و  ار  نخـس  نیا  خیـش  .منک  هناهب  ار  نیغورد  يرامیب  نیا  هک  نآ  زج  مدیدن  يا  هراچ  نم 
.تشگزاب هرابود 

رد يورب ؟ یهاوخ  یم  ارچ  تفگ : وا  .تفریذـپن  خیـش  اّما  مدرگ  زاب  منطو  هب  هک  متفرگ  هزاجا  لوبناتـسا  رد  تماقا  لاـس  ود  زا  سپ 
زا شیپ  وت  دوزفا  .تسا و  هدروآ  درگ  نآ  رد  ار  ایند  نید و  ادخ ، .تسا  مهارف  ددنـسپب  تنامـشچ  دهاوخب و  تلد  هچ  ره  لوبناتـسا 
نم اب  یتسود  لیلد  هب  خیـش  .نک  رایتخا  نکـسم  رهـش  نیمه  رد  سپ  يرادن ؛ مه  يردارب  دـنا و  هدرم  تردام  ردـپ و  هک  یتفگ  نیا 

شرازگ هئارا  ندـنل و  هب  تشگزاـب  هب  ارم  یّلم  هفیظو  اـّما  مدوـب ، هدـش  هتـسب  لد  رایـسب  وا  هب  مه  نم  مناـمب  هـک  درک  یم  يراـشفاپ 
.دناوخ یم  ارف  دیدج  تاروتسد  تفایرد  تفالخ و  تختیاپ  عاضوا  زا  حورشم 

کی هک  مراد  دای  هب  .مداتسرف  یم  تارمعتسم  ترازو  يارب  متادهاشم  تالّوحت و  زا  یـشرازگ  هناهام  لوبناتـسا  رد  متماقا  تّدم  رد 
هب یبای  تسد  رد  راک  نیا  رگا  هک  دوب  نآ  روآ  تفگش  خساپ  مدروآ ، طاول  دروم  رد  ار  هزاغم  بحاص  تساوخرد  مشرازگ  رد  راب 

.درادن یلاکشا  دنک  یم  کمک  فده 

یتشز راک  نینچ  هب  نداد  نامرف  زا  نم  ياسؤر  هنوگچ  مدیـشیدنا  دوخ  اب  دیخرچ  مرـس  درگ  نامـسآ  مدناوخ  ار  خساپ  هک  یماگنه 
اب عادو  زور  رد  .متـسب  ورف  بل  مداد و  همادا  ار  مراک  نیارباـنب  مشونب ، ناـیاپ  اـت  ار  ماـج  نیا  هک  مدوب  ریزگاـن  اـّما  دـننک ؟ یمن  مرش 

راب کشا  نامشچ  اب  وا  خیش ،
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ار رگیدکی  نیـسپزاب  زور  رد  ام  شاب ؛ مدای  هب  یتفاین  هدنز  ارم  یتشگزاب و  رهـش  نیا  هب  رگا  تهارمه  هب  ادخ  مدـنزرف  تفگ : نم  هب 
مهم هفیظو  اّما  مدناشف  یمرگ  ياه  کشا  مدش و  نیگهودنا  رایسب  ًاعقاو  زین  نم  .دید  میهاوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماپپ  دزن 

.دوب تاساسحا  زا  رت 

موس شخب 

.دنتشگزاب رفن  شش  اهنت  دب  تخب  زا  یلو  دوب ، هدناوخ  ارف  ندنل  هب  نم  نوچمه  زین  ار  مرگید  تسود  ُهن  ترازو ،

ار شزار  وا  هک  دوب  دونـشخ  لکریبد  دوب و  هدنام  رـصم  رد  هدـش و  ناملـسم  تفگ -  لکریبد  هک  نانچ  یکی -  رگید : رفن  راهچ  اّما 
تهج زا  هن  دیـسر ، یم  رظن  هب  نارگن  رایـسب  لـکریبد  .دوـب  یـسور  لـصا  رد  وا  دوـب ، هتفر  هیـسور  هـب  يرگید  .تـسا  هدرکن  ـالمرب 

ّتیرومأم ماجنا  زا  سپ  نونکا  هدوب و  تارمعتسم  ترازو  يارب  اه  سور  سوساج  وا  هک  تشادنپ  یم  هکلب  شنهیم ، هب  وا  تشگزاب 
هب هدش ، عیاش  ابو »  » دادغب یکیدزن  رد  هرامع  رهش  رد  یتقو  هک  تفگ : موس  رفن  دروم  رد  لکریبد  .تسا  هتشگزاب  شیوخ  روشک  هب 

لابند ( 8) نمی رد  اعنص  رهـش  ات  ار  شّدر  ترازو  دوبن ، تسد  رد  يربخ  مراهچ  رفن  زا  اّما  تسا  هتـشذگرد  هدش و  التبم  يرامیب  نیا 
ترازو دوب و  هدـش  عطق  اه  شرازگ  نآ ، زا  سپ  اّما  دیـسر ، یم  ترازو  هب  هتـسویپ  روط  هب  لاس  کی  ات  وا  ياه  شرازگ  دوب ، هدرک 

ام اریز  .تسناد  یم  هعجاف  ار  رفن  راهچ  نیا  نداد  تسد  زا  ترازو  .دروآ  تسد  هب  وا  زا  يربخ  دوب  هتـسناوتن  شیاه  شالت  رب  هوالع 
حطـس نیا  رد  یناسنا  ره  نداد  تسد  زا  گرزب و  فادـها  اب  کـچوک  میتسه  یتّلم  اـم  .مینک  یم  باـسح  ّتقد  هب  درف  ره  دروم  رد 

ام يارب 
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.تسا هعجاف 

هب تارمعتـسم  ترازو  نانکراک  زا  یهورگ  روضح  اب  هک  داتـسرف  یـسنارفنک  هب  ارم  ما ، هّیلوا  ياه  شرازگ  ندینـش  زا  سپ  لکریبد 
.داد یم  ارف  شوگ  رفن  شش  ام  ياه  شرازگ  هب  سنارفنک  نیا  .دوب  هدش  لیکشت  ریزو  صخش  تسایر 

اّما .دـندرک  قیوشت  ارم  نیرـضاح  یخرب  لکریبد و  ریزو  میدرک ، هئارا  نامیاه  ّتیلاعف  نیرت  مهم  زا  ییاه  شرازگ  نم  مناراـکمه و 
.دراد رارق  موس  هجرد  رد  ( 10) سناف يرنه  و  ( 9) دوکلب جرج  زا  سپ  نم  درکراک  هک  متفایرد  نم 

شرازگ لاسرا  تهج  زا  اّما  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  یلماک  ّتیقفوم  تعیرـش  نآرق و  یبرع ، یکرت ، ياـه  ناـبز  شزومآ  رظن  زا  نم 
نایاپ هب  راک  تعاس  شـش  زا  سپ  سنارفنک  .متـشادن  یقیفوت  دـنک ، راکـشآ  ترازو  يارب  ار  ینامثع  تلود  ياه  فعـض  هک  ییاه 

متقو نم  نیاربانب  دوب ، نآرق  تعیرش و  نابز ، نتخومآ  نم  هفیظو  متفگ : درک ، بلج  لاکشا  نیا  هب  ارم  هّجوت  لکریبد  سپـس  دیـسر 
وت دیدرت  یب  تفگ : لکریبد  .درک  مهاوخ  نانچ  دینک ، دامتعا  نم  هب  هدنیآ  رفـس  يارب  رگا  اّما  مدرکن ، فرـص  اهراک  رگید  يارب  ار 

.یبای قیفوت  زین  شخب  نیا  رد  مراودیما  نم  اّما  يا  هدوب  ّقفوم 

: يراد هدهع  رب  هفیظو  ود  هدنیآ  رفس  رد  وت  رفمه !

نمشد رب  يزوریپ  هیاپ  نیا  و  یبایرد ؛ میناسرب ، بیسآ  اه  ناملـسم  هب  نآ  قیرط  زا  میناوت  یم  ام  هک  ار  اه  ناملـسم  فعـض  هطقن  - 1
.تسا

ذخا یگتـسیاش  و  ینارودزم ، ِنیرت  ّقفوم  هک  نادـب  ینک  نینچ  یتـسناوت  رگا  ربـب ؛ شروی  نآ  رب  یتفاـی  ار  فعـض  هطقن  نیا  رگا  - 2
.يراد ار  ترازو  راختفا  ناشن 

نم .مدرک  جاودزا  دوب  رت  گرزب  نم  زا  لاس  کی  هک  ياوش ) يرام   ) میومع رتخد  اب  تّدم  نیا  رد  مدرب ، رـس  هب  ندـنل  رد  هام  شش 
تسیب وا  متشاد و  لاس  ودو  تسیب  ماگنه  نیا  رد 
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میگدـنز ياهزور  نیرتهب  نامز  نیا  رد  نم  .دوب و  يداع  يرکف  حطـس  ياراد  ورابیز و  طّسوتم ، شوه  اب  يرتخد  وا  .دوب  هلاـس  هسو 
دیاب هک  داد  روتـسد  نم  هب  ترازو  میدرک ، یم  يرپس  نامدـیدج  نامهیم  راظتنا  رد  ار  اهزور  اـم  هک  یماـگنه  .مدـنارذگ  يو  اـب  ار 

(11) .موش قارع  هّجوتم 

روهشم هب  هقالع  زین  نهیم و  هب  یگتـسب  لد  اّما  مدوب ؛ مکدوک  ّدلوت  راظتنا  رد  هک  یماگنه  مه  نآ  دش  نم  فّسأت  ثعاب  روتـسد  نیا 
هب ار  رفـس  نیا  تفگ : یم  هک  مرـسمه  تساوخ  فالخرب  و  دش ؛ هریچ  يدـنزرف  يرـسمه و  تاساسحا  رب  مناراکمه  نایم  رد  ندـش 

میارب ًامتح  تفگ : نم  هب  وا  .میتسیرگ  یخلت  هب  ود  ره  عادو  زور  رد  .متفریذـپ  ار  نآ  نک ، لوکوم  نامکدوک  ندـمآ  ایند  هب  زا  دـعب 
یم هک  اج  نآ  ات  درک  اپ  هب  نم  رد  ینافوط  نخس  نیا  داد ؛ مهاوخ  ربخ  وت  هب  نامییالط  هزات  هنایـشآ  زا  همان  اب  زین  نم  تسرفب و  همان 

نیرخآ اـت  متفر  ترازو  هب  مدرک و  یظفاحادـخ  وا  اـب  مدرک و  لرتـنک  ار  دوخ  تاـساسحا  یلو  منک ، رظن  فرـص  رفـس  زا  متـساوخ 
.مونشب ار  اهدومنهر 

یلاها یخرب  هک  نانچ  دننک ، یم  یگدنز  یّنس ) هعیش و   ) یمالـسا هفیاط  ود  نآ  رد  هک  يریاشع  مدوب ، ( 12) هرصب رد  دعب  هام  شش 
.دنتسه یحیسم  رگید  كدنا  سراف و  رگید  یضعب  برع و  نآ 

نایعیش .میوگب  يزیچ  مه  یّنس  هعیش و  دروم  رد  هک  تسا  بوخ  مدرک ؛ رادید  اه  سراف  نایعیـش و  اب  یگدنز  رد  راب  نیتسخن  يارب 
هللا یلصربمایپ  يومع  رـسپ  همطاف و  شرتخد  يوش  تسا : هدوب  ناشربمایپ  داماد  وا  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناوریپ 

زا سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ناشربمایپ  دنیوگ  یم  نایعیش  ملسو ، هلآو  هیلع 
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.دنتسه هفیلخ  يرگید  زا  سپ  یکی  شنادنزرف  یلع و  هدیزگرب و  تفالخ  هب  ار  یلع  دوخ ،

ییالاو ياه  یگژیو  یلع  نم ، ياه  یـسررب  ساـسا  رب  اریز  تسا ، هعیـش  اـب  ّقح  نیـسح  نسح و  یلع ، تفـالخ  دروم  رد  نم  رظن  هب 
مهیلع نیـسح  نسح و  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ربمایپ  هک  تسین  دـیعب  و  دیـشخب ، یم  زاـیتما  يربهر  يارب  ار  وا  هک  هتـشاد 

هللا یلـصدّمحم  ربمایپ  هک  نیا  دروم  رد  اّما  .دننک  یمن  راکنا  زین  ّتنـس  لها  ار  نیا  دـشاب ، هدرک  یفرعم  ماما  ناونع  هب  زین  ار  مالـسلا 
هیلع هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  اریز  مراد ، دیدرت  دشاب  هدیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  زین  ار  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  هن  ملـسو  هلآو  هیلع 

نیـسح هک  تسناد  یم  هنوـگچ  وا  دوـب ، كدوـک  نیـسح  تشذـگرد  وا  هک  یماـگنه  تشاد ؟ ربـخ  هدـنیآ  زا  هنوـگچ  ملـسو  هـلآو 
اه نیا  تسا  نکمم  هدوب  ربمایپ  ًاعقاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رگا  يرآ  .دش  دنهاوخ  نت  ُهن  نانآ  تشاد و  دهاوخ  ینادنزرف 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يربمایپ  رد  نایحیـسم  ام  اّما  تسا  هداد  ربخ  هدـنیآ  زا  زین  حیـسم  هک  نانچ  تسناد ، یم  ادـخ  بناج  زا  ار 
.میراد دیدرت  ملسو 

یب .متفاین  ار  هناشن  نیا  مدناوخ و  ار  نآرق  نم  اّما  تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  يربمایپ  هناشن  نآرق  دنیوگ : یم  ناناملـسم 
یم هریغ  تاّیقالخا و  اه و  ماظن  نیناوق ، لماش  هک  دراد ، لیجنا  تاروت و  زا  رتارف  یحطـس  تسا ؛ يا  هبترم  دنلب  باتک  نآرق ، دـیدرت 

.دشاب

(13 (؟ تسا یفاک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  يربمایپ  تابثا  يارب  ییاهنت  هب  نیا  ایآ 

یـسک دزن  ار  نتـشون  ندـناوخ و  هک  دوب  ینابایب  درم  کـی  وا  ما  هدز  تفگـش  رایـسب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  راـک  رد  نم 
يدرف وا  دروایب !؟ يا  هبترم  دنلب  باتک  نینچ  تسناوت  یم  هنوگچ  دوب ، هتخوماین 
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ندـناوخ و هک  ینانیـشن  ارحـص  هب  دـسرب  هچ  تسا  هدوبن  وا  دـننامه  يا  هدـناوخ  سرد  برع  چـیه  هدوب و  شوهزیت  قـلخ و  شوـخ 
(14 (؟ تسا یفاک  وا  يربمایپ  تابثا  يارب  لیلد  نیا  ایآ  رگید ، فرط  زا  اّما  فرط ، کی  زا  نیا  .دنتسناد  یمن  نتشون 

وا اّما  متـشاذگ ، نایم  رد  ندـنل  رد  ناشیـشک  زا  یکی  اب  ار  عوضوم  نیا  راـبکی  مباـیرد ، ار  تقیقح  نیا  هک  مدوب  نآ  یپ  رد  هراومه 
.تفگ نخس  ینمشد  بّصعت و  رس  زا  دادن و  نم  هب  يا  هدننک  عناق  خساپ 

متسناوت یمن  نم  هک  میوگب  دیاب  تقیقح  رد  مدینشن ، یحیحص  باوج  زگره  اّما  مدوشگ  ار  ثحب  اهراب  زین  دمحا  خیش  اب  هیکرت  رد 
ترـضح هب  نم  لاـح  ره  هب  .ددرگ  كوکـشم  نم  هب  اـی  دوـش و  ـالمرب  مزار  مدیـسرت  یم  اریز  میوـگب  نخـس  خیـش  اـب  تحارـص  هب 

یم اـهباتک  رد  ار  ناـشیاهیگژیو  هک  تسا  یناربماـیپ  حطـس  رد  وا  دـیدرت  یب  مهن ؛ یم  جرا  رایـسب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
دناوت یمن  دراذگ  یم  مارتحا  وا  هب  هک  يدرف  مینادن  ربمایپ  ار  يو  هکنیا  ضرف  هب  هّتبلا  ما ، هتفریذپن  ار  وا  يربمایپ  نونکات  اّما  میناوخ ؛

.تسا هدوب  نادنمشوه  همه  زا  رتالاو  نانآ و  زا  رترب  وا  دیدرت  یب  دنادب ؛ ناگتسجرب  رگید  نوچمه  ار  وا 

نامرف سپ  ( 15) دنتسناد یلع  زا  رترب  تفالخ ، يارب  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا ، ناناملسم  ربمایپ ، زا  سپ  هک  دنرواب  نیا  رب  نّنـست  لها 
.دندیزگرب تفالخ  هب  ار  نانآ  دنتفرگ و  هدیدان  ار  ربمایپ 

؟ تسیچ اهیریگرد  نیا  همادا  هیجوت  مناد  یمن  نم  یلو  دراد  دوجو  ّتیحیسم ) رد  هژیو  هب   ) ینییآ ره  رد  ییاهیریگرد  نینچ 

(16) .رود هتشذگ  هب  هن  دنشیدنیب  زورما  هب  دیاب  دنشاب  دنمدرخ  ناناملسم  رگا  دنا  هتفر  ایند  زا  رمع  یلع و 

ار یّنس  هعیش و  فالتخا  عوضوم  رابکی 
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دـنداهن و یم  وس  کی  هب  ار  تافالتخا  دـنتفای  یم  رد  ار  یگدـنز  نانآ  رگا  متفگ : مداـهن و  ناـیم  رد  ترازو  نالوئـسم  زا  یخرب  اـب 
هملک تدحو  اهنآ  نیب  رد  هکنآ  هن  ینک  رو  هلعـش  ار  فالتخا  شتآ  دـیاب  وت  هک  دز  گناب  نم  رب  لوئـسم  نآ  دـندش ، یم  هچراپکی 

.ییامن داجیا 

ماگنه نآ  زا  اهناسنا  هک  نادـب  رفمه ! تفگ : تشاد  نم  اب  قارع  هب  رفـس  زا  شیپ  هک  یتاسلج  زا  یکی  رد  لـکریبد  ساـسا  نیمه  رب 
: دنراد یتافالتخا  یعیبط  روط  هب  ددرگ ، زاب  حیسم  هک  هاگنآ  ات  دیرفآ  ار  لیباق  لیباه و  لاعتم ، يادخ  هک 

.گنر ببس  هب  فالتخا  - 1

.يا هلیبق  تافالتخا  - 2

.نیمز رس  رب  فالتخا  - 3

.یموق تافالتخا  - 4

.ینید تافالتخا  - 5

یباـیب و ار  ناشفـشتآ  هداـمآ  ياـههوک  یـسانشزاب و  ناناملـسم  ناـیم  رد  ار  اـه  فـالتخا  نیا  هک  تسا  نآ  رفـس  نیا  رد  وـت  هفیظو 
هدرک ریبک  يایناتیرب  هب  یگرزب  تمدـخ  ینک ، رو  هلعـش  ار  فالتخا  شتآ  یناوتب  رگا  یتسرفب ، ترازو  يارب  ار  نآ  قیقد  تاـعالّطا 

.يا

قیرط زا  اهنت  ام  مینک ، داجیا  يریگرد  بوشآ و  تارمعتـسم  همه  رد  هکنآ  رگم  مینک ، یگدـنز  هافر  رد  میناوت  یمن  اه  ییایناتیرب  ام 
دهاوخ کـچوک  ّتلم  کـی  هنوگچ  نیا  زجب  میبوکب و  مه  رد  ار  یناـمثع  ناطلـس  تسناوت  میهاوـخ  مدرم  ناـیم  رد  بوـشآ  داـجیا 

هک نادـب  اـّما  وش  دراو  نآ  رد  یتفاـی  رگا  یباـیب و  يذوفن  هار  هک  شوکب  ناوت  ماـمت  اـب  وت  دوش  هریچ  گرزب  ّتلم  کـی  رب  تسناوت 
، خیرات لوط  رد  هک  ییاهبالقنا  مامت  دننام  یناروشب ، اهتموکح  نیا  رب  ار  مدرم  دیاب  وت  دنا و  هدـش  ناوتان  سراف  كرت و  ياهتموکح 

ام دنزادرپب  يریگرد  هب  رگیدکی  اب  دنوش و  ادج  مه  زا  اهنآ  رگا  تسا ؛ هدش  ماجنا  نامکاح  هیلع 
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.میوش هریچ  نانآ  رب  تسناوت  میهاوخ  یناسآ  هب 

مراهچ شخب 

وا اب  تشاد  هدهعرب  ییاط  رمع  خیش  مان  هب  برع  داژن  زا  یصخش  ار  نآ  تماما  هک  متفر  يدجـسم  هب  مدیـسر  هرـصب  هب  هک  یماگنه 
ار میاهیگژیو  مامت  مبسن و  لصا و  زا  يوجتسج  درک و  کش  نم  هب  رادید  نیتسخن  زا  وا  اّما  مدرک ، ّتبحم  راهظا  وا  هب  مدش و  انشآ 

مدرم زا  ار  دوخ  هک  تروص  نیا  هب  مزیرگب  انگنت  نیا  زا  متسناوت  اّما  دوب  هدرک  دّدرم  ار  خیش  ما  هجهل  گنر و  منامگ  هب  دومن ، زاغآ 
هک ار  یتاعالطا  ...مدرک و  یم  يراجن  دلاخ ، هزاغم  رد  هک  متفگ : مدرک و  یفرعم  لوبناتسا  رد  دمحا  خیش  درگاش  و  هیکرت » ریدغا  »

نارضاح زا  یکی  هب  مشچ  اب  خیـش  متفگ  یکرت  نابز  هب  هلمج  دنچ  نمـض  رد  مدرک  نایب  وا  يارب  متـشاد  هیکرت  رد  تماقا  ماگنه  زا 
هک مدـش  ناـمداش  نم  داد و  تبثم  باوج  مشچ  هراـشا  اـب  زین  وا  هن ؟ اـی  مناد  یم  یتسرد  هب  ار  یکرت  نم  اـیآ  دـنادب  اـت  درک  هراـشا 
هب نانچمه  خیش  هک  متفایرد  دعب  زور  دنچ  اریز  دوب  هدنبیرف  یبارس  نم  نامگ  نیا  اّما  میامن  بلج  مدوخ  هب  ار  خیش  هّجوت  ما  هتسناوت 

ناطلـس فرط  زا  هک  رادناتـسا  اـب  خیـش  هک  هدوب  ببـس  نادـب  نیا  متـسه  هیکرت  سوساـج  نم  هک  درادـنپ  یم  تسا و  نامگدـب  نم 
.دندرک یم  مهّتم  ار  رگیدکی  دندوب و  نیبدب  مه  هب  تبسن  اهنآ  تشاد ، يراگزاسان  رس  دوب  بوصنم  ینامثع ) )

متفر و تسا ، نارفاـسم  هبیرغ و  دارفا  هاـگیاج  هک  ییارـسناوراک  هب  منک و  كرت  ار  رمع  خیـش  دجـسم  هک  مدـش  روبجم  لاـح  ره  هب 
.مدرک هراجا  یقاتا 

زور ره  هک  دوب  یقمحا  درم  ارسناوراک  بحاص 
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زامن يارب  نم  ات  دنام  یم  برد  تشپ  دیبوک و  یم  تدش  هب  ارم  قاطا  برد  رجف  ماگنه  هب  وا  درک  یم  بلس  ارم  شیاسآ  مد  هدیپس 
ندمآرد ات  تساوخ  یم  نم  زا  وا  هاگنآ  مدناوخ  یم  زامن  متساخ و  یمرب  متـشادن ، وا  یهارمه  زج  يا  هراچ  هک  نم  مزیخرب و  حبص 

.مناوخب نآرق  باتفآ 

؟ ینک یم  نینچ  ارچ  تسین  بجاو  ندناوخ  نآرق  متفگ : وا  هب 

شیاه هتـساوخ  ماجنا  زج  يا  هراچ  نم  دروآ و  یم  نم  يارـسناوراک  يارب  رقف  تسا و  تخبدـب  دـباوخب  نونکا  سکره  تفگ : یم 
سپـس مروآ و  ياج  هب  زاـمن  تقو  لّوا  رد  مدوب  روبجم  نم  دـنک و  یم  نوریب  ارـسناوراک  زا  ارم  هک  درک  یم  دـیدهت  اریز  متـشادن ،

.مناوخب نآرق  زور  رد  تعاس  کی  زا  شیب 

قاتا لحم  نیا  رد  وت  هک  یتقو  زا  تفگ : نم  هب  زور  کی  دوب ، مدـنفا »»  » دـشرم  » ارـسناوراک بحاص  مان  دوبن ، نم  لکـشم  اـهنت  نیا 
یب درم  يا و  هدرکن  جاودزا  وت  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  تسوت و  زا  اـهنیا  نم  ناـمگ  هب  هدـمآ و  دـیدپ  نم  يارب  یتالکـشم  يا  هتفرگ 

.ورب نوریب  ناکم  نیا  زا  ای  نک  جاودزا  ای  نیاربانب  تسا  موش  رسمه 

، دیامزایب ارم  هتفگ  یتسرد  دـهاوخب  دوب  نکمم  اریز  مناوتان  نم  هک  میوگب  مدیـسرت  هّتبلا  مریگب  رـسمه  هک  مرادـن  يزیچ  نم  متفگ :
.درک یم  يراک  نینچ  هناهب  نیا  ندینش  اب  هک  دوب  یسک  وا  اریز 

زا يادـخ  دنـشاب  زیچ  یب  رگا  : » دـیوگ یم  هک  يا  هدـناوخن  ار  گرزب  يادـخ  نخـس  اـیآ  ناـمیا ! تسـس  يا  تفگ : نم  هب  مدـنفا » »
؟ مهدب یخساپ  هچ  منک و  هچ  هک  مدنام  ( 17 «) دومن دهاوخ  ناشزاین  یب  شتمارک 

هک یباـیب  ینز  اـی  یهد و  ضرق  یفاـک  لوپ  نم  هب  یناوت  یم  وت  اـیآ  منک ؛ جاودزا  لوپ  نودـب  هنوگچ  نم  بوـخ ، متفگ : ماـجنارس 
؟ دهاوخن هیرهم 

درک و رکف  یمک  مدنفا » »
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.ینک كرت  ارم  يارسناوراک  ای  ینک و  جاودزا  بجر  هام  لّوا  ات  دیاب  ای  وت  ممهف  یمن  ار  وت  نخس  نم  تفگ : درک و  دنلب  رس 

.متشاد تصرف  زور  اهنت 25  بجر  هام  لّوا  ات  یناّثلا و  يدامج  هام  مجنپ  زور  نآ 

، لّوالا يدامج  یناثلا ، عیبر  لّوالا ، عیبر  رفص ، مّرحم ، : » دنشاب یم  بیترت  نیا  هب  هک  تسا ، مزال  یمالسا  ياههام  يروآدای  اجنیا  رد 
« هّجحلا يذ  هدقعلا ، يذ  لاوش ، ناضمر ، نابعش ، بجر ، یناّثلا ، يدامج 

مدش روبجم  ماجنارس  .تسین  زور  زا 30  رتشیب  زا 29 و  رتمک  اههام ، نیا  ياهزور  تسا و  هام  ندـید  ساسا  رب  اهنآ  ياههام  زاغآ  و 
، هام نایاپ  زا  شیپ  منک ، راک  وا  يارب  زیچان  دزمتسد  باوخ و  اذغ ، لباقم  رد  هک  متـسب  دادرارق  يراّجن  اب  مریذپب و  ار  مدنفا »  » نامرف

.مدش راّجن  هزاغم  یهار  مدرک و  كرت  ار  ارسناوراک 

زا یناریا  هعیـش  کی  وا  دوب ، اضّرلادـبع »  » شمان درک  یم  راتفر  شنادـنزرف  زا  یکی  دـننام  نم  اب  دوب و  يراوگرزب  فیرـش و  درم  وا 
یم مه  درگ  وا  شیپ  رـصع  زور  ره  یناریا  نایعیـش  مزومایب  ار  یـسراف  نابز  وا  زا  اـت  مدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  دوب  ناـسارخ  مدرم 

.داصتقا ات  هتفرگ  تسایس  زا  دنتفگ ، یم  نخس  يرد  ره  زا  دندمآ و 

نآ دـمآ  یم  یـسانشان  يرتشم  هک  یتقو  اـّما  دـندرک  یمن  غیرد  لوبناتـسا  هفیلخ  زا  هک  ناـنچنآ  دـنتخات ، یم  رایـسب  ناـشتموکح  هب 
متفایرد ماجنارس  اّما  دندوب ، هدرک  دامتعا  نم  هب  ارچ  مناد  یمن  دنتخادرپ ، یم  یصوصخ  ياهتبحـص  هب  دندرک و  یم  عطق  ار  نانخس 

مدرم رثکا  گنر  دننامه  نم  گنر  مناد  یم  یکرت  نابز  هک  دندوب  هدـیمهف  اریز  مناجیابرذآ ؛ مدرم  زا  نم  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  هک 
.درک یم  تیوقت  ار  اهنآ  نظ  نسح  نیا  هک  دوب  دیفس  ناجیابرذآ 

اجنآ رد  وا  مدش  انشآ  یناوج  اب  هزاغم  نآ  رد 
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نب دـمحم  : » شمان تشاد ، نت  رب  ار  ینید  مولع  هبلط  سابل  تسناد و  یم  ار  یبرع  یـسراف و  یکرت ، نابز  هس  درک ؛ یم  دـمآو  تفر 
يراـک ناریا  تموکح  هب  یلو  درک  یم  داـقتنا  یناـمثع  تموکح  زا  دوب و  وخدـنت  زاورپ و  دـنلب  رایـسب  یناوج  وا  دوـب  باهولادـبع »

نیا مناد  یمن  .دندوب  یـضاران  ینامثع  هفیلخ  زا  ود  ره  هک  دوب  نیا  اضرلادـبع -  هزاغم -  بحاص  اب  شیتسود  لیلد  دـیاش  .تشادـن 
تفگش لیاسم  نیا  هچ  رگ  .دوب  هدش  انشآ  هعیـش  ياضّرلادبع  اب  هنوگچ  دوب و  هتخومآ  ار  یـسراف  نابز  اجک  زا  بهذم  یّنُـس  ناوج 

یم نخس  یبرع  یسراف و  هب  هرصب  مدرم  زا  يرایسب  دننک ؛ یم  دروخرب  ردارب  دننام  رگیدمه  اب  یّنس  هعیش و  هرصب  رد  اریز  دوبن  روآ 
.دنناد یم  زین  یکرت  يرایسب  دنیوگ و 

هعیـش ّدض  بّصعت  نّنـست  لها  رتشیب  هک  یتروص  رد  تشادن : یعیـش  ّدض  بّصعت  دوب ، یـشیدنا  دازآ  ناوج  باهولادـبع  نب  دـمحم 
يارب وا  نینچمه  .دـنناد  یمن  ناملـسم  ار  اـهنآ  دنرمـش و  یم  رفاـک  ار  نایعیـش  نّنـست ، لـها  گرزب  ناـملاع  زا  یخرب  یّتح  دـنراد ؛

.تسا هدادن  دروم  نیا  رد  يروتسد  ادخ  تفگ : یم  تخانش و  یمن  یهاگیاج  نّنست  لها  هناگراهچ  بهاذم 

وبا دـندمآ : دـیدپ  ملاع  راهچ  نّنـست  لها  نایم  رد  مالـسا  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  نرق  کی  زا  شیب  هناگراهچ : بهاذـم  هّصق  اـّما 
(. یعفاش  ) سیردا نب  دمحم  کلام و  لبنح ، نب  دمحا  هفینح ،

ناملاع زا  مادک  چـیه  دـننک و  باختنا  دـیلقت  يارب  ار  رفن  راهچ  زا  یکی  دـیاب  هک  دـنداد  یم  نامرف  ناناملـسم  هب  اه  هفیلخ  زا  یخرب 
.دوب داهتجا  هزاورد  نتسب  عقاو  رد  نیا  دنرادن ، ار  ربمایپ  ّتنس  نآرق و  رد  داهتجا  ّقح  اهنآ  زا  سپ 

تصرف نیا  زا  نایعیش  .تسا  داهتجا  هزاورد  ندش  هتسب  نیمه  ناناملسم  يرکف  دومج  لماع  عقاو  رد 
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داهن شیازفا  هبور  دوب  نّنست  لها  مهد  کی  هک  نایعیـش  دادعت  هک  يروط  هب  دنتخادرپ  ناشبهذم  هدرتسگ  غیلبت  هب  دندرک و  هدافتـسا 
نآرق و مهف  دـشخب و  یم  لّوحت  ار  یمالـسا  هقف  داهتجا ، اریز  تسا  یعیبط  يا  هجیتن  نینچ  .دندیـسر  نّنـست  لها  دادـعت  هب  ًاـبیرقت  و 

يروط هب  دوش  رصحنم  یصاخ  ریسم  رد  طقف  بهذم  رگا  اّما  دنک  یم  ون  هتفرشیپ ، یحالس  نوچمه  نامز  ياهزاین  يانبم  رب  ار  ّتنس 
.دوب دهاوخ  هنهک  یحالس  نوچمه  دوش ، هتسب  نامز  ياهزاین  يادن  ندینش  مهف و  هار  هک 

هب نّنست  لها  نادنمدرخ  نم  رظن  هب  دروخ ، یهاوخ  تسکش  دوز  ای  رید  دشاب  هتشاد  هتفرشیپ  حالـس  تنمـشد  هنهک و  حالـس  وت  رگا 
رگم تشذگ  دهاوخن  ینرق  دنچ  هک  منک  یم  رطخ  مالعا  نّنـست  لها  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  .درک  دـنهاوخ  زاب  ار  داهتجا  هار  يدوز 

.تفای دهاوخ  ینوزف  نایعیش  رامش  دوب و  دنهاوخ  ّتیلقا  رد  اهنآ  هکنآ 

ناگرزب اهنت  هن  ار ، ناـگرزب  تارظن  درک و  یم  هدافتـسا  دوخ  داـهتجا  زا  ّتنـس  نآرق و  مهف  يارب  دـمحم -  زاورپ -  دـنلب  ناوج  نیا 
هتفگ دوب  توافتم  اهنآ  تارظن  اب  شرظن  رگا  دیـشک و  یم  دـقن  هب  ار  رمع  رکبوبا و  تارظن  هکلب  هناـگراهچ ، بهاذـم  دوخ و  ناـمز 

.داد یمن  ّتیمها  ار  نانآ  ياه 

، ار هعبرا  بهاذـم  هباحـص و  ّتنـس ، باتک ، تفگن  اّما  مراذـگ  یم  امـش  ناـیم  رد  ار  ّتنـس  باـتک و  نم  هتفگ  ربماـیپ  تفگ : یم  وا 
.دنشاب هتشاد  دنهاوخ  یم  يرظنره  ناگرزب  هباحص و  هعبرا و  بهاذم  تسا  بجاو  ّتنس  باتک و  زا  يوریپ  نیاربانب 

یثـحب دوـب  اضرلادـبع  ناـمهیم  هک  یمق » داوـج  خیـش   » یناریا ياـملع  زا  یکی  دـمحم و  ناـیم  اضرلادـبع  لزنم  یناـمهیم  رد  يزور 
، میدوب مه  لزنم  بحاص  ناتسود  زا  یخرب  نم و  ینامهیم  نیا  رد  .تفرگرد 
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.میوگ یم  زاب  هدنام  منهذ  رد  رفن  ود  نیا  تخس  هثحابم  زا  هچنآ 

؟ يراذگ یمن  یلع  نامرف  هب  رس  نایعیش  دننام  ارچ  يدهتجم  شیدنادازآ و  ییوگ  یم  هچنانچ  وت  رگا  تفگ : وا  هب  یمق 

.دنراد رابتعا  ّتنس  باتک و  اهنت  تسین ، ربتعم  نارگید  رمع و  دننام  یلع  راتفگ  اریز  داد : خساپ  دمحم 

رگید اـب  یلع  سپ  ( 18 «) تسا نآ  برد  یلع  ملع و  رهـش  نم  : » هک دوـمرفن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم  اـیآ  تفگ : یمق 
.دراد توافت  باحصا 

.بلاط یبا  نب  یلع  ادخ و  باتک  تفگن  ربمایپ  ارچ  تسا  ناهرب  یلع  هتفگ  رگا  تفگ : دمحم 

اّما دشاب  ربمایپ  زا  نخس  نیا  هک  تفریذپن  دمحم  تسا ، نادناخ  گرزب  یلع  منادناخ و  ادخ و  باتک  تسا  هتفگ  ربمایپ  تفگ : یمق 
لها ادخ و  باتک  هتفگ  ربمایپ  رگا  تفگ : دـمحم  یلو  ( 19) .تشادن یخـساپ  دش و  تکاس  وا  هک  دروآ  يا  هدننک  عناق  لیالد  یمق 

؟ دش هچ  ربمایپ  ّتنس  سپ  متیب ،

تسا نآ  حرش  ادخ و  باتک  شروظنم  منادناخ ، ادخ و  باتک  دیوگ  یم  ربمایپ  یتقو  تسادخ  باتک  حرش  ربمایپ  ّتنس  تفگ : یمق 
.دشاب یم  ّتنس  هک 

؟ میراد اهنآ  هب  يزاین  هچ  رگید  تسین ، ادخ  باتک  حرش  نامه  تیب  لها  مالک  ایآ  تفگ : دمحم 

تّما ربمایپ  نیاربانب  دنتـشاد ، جایتحا  نامز  ياهزاین  اب  بسانتم  ادخ  باتک  حرـش  هب  مدرم  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  نوچ  داد : خـساپ  یمق 
.داد عاجرا  نامز  ياهزاین  اب  بسانتم  نآ ، ناگدننک  حرش  ناونع  هب  ترتع  هب  لصا و  ناونع  هب  نآرق  هب  ار  دوخ 

، دایص تسد  رد  یکـشجنگ  نوچمه  یمق -  هدروخلاس -  خیـش  نیا  ربارب  رد  ناوج  دمحم  مدش ، هدز  تفگـش  رایـسب  هثحابم  نیا  زا 
.تشادن تکرح  ناوت 

يدونشخان یشیدنا ، دازآ  يزاورپ ، دنلب  .متفای  باهولادبع  نب  دمحم  صخش  رد  مدوب  شیوجتسج  رد  هک  ار  يا  هدشمگ  نم  اّما 
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رد هلیسو  نیدب  ار  وا  میامن و  هدافتسا  اهنآ  زا  دوب  نکمم  هک  دوب  وا  ياهفعـض  هطقن  نیرت  مهم  يأر ، لالقتـسا  زین  نامز و  ناملاع  زا 
.مشاب هتشاد  رایتخا 

هک دوب  یهوک  نوچمه  ناگتشذگ  دننام  وا  اجک ! متخومآ  یم  شناد  وا  زا  هیکرت  رد  هک  كرت  خیش  نآ  اجک و  شکرـس  ناوج  نیا 
وا مان  سپس  تفرگ و  یم  وضو  تساخ و  یمرب  دروآ  نابز  رب  ار  هفینحوبا  مان  تساوخ  یم  هک  یماگنه  داد و  یمن  شتکرح  يزیچ 

ياج زا  درادرب  ار  تسا  سّدـقم  یمارگ و  رایـسب  نّنـست  لها  دزن  هک  يراخب  باـتک  تساوخ  یم  رگا  درک و  یم  يراـج  ناـبز  هب  ار 
.تشاد یمرب  ار  نآ  تفرگ و  یم  وضو  تساخ و  یمرب 

ممهف یم  هفینحوبا  زا  رتشیب  نم  تفگ  یم  تشاد و  یم  اور  ار  هفینحوبا  هرابرد  يرد  هدرپ  هنوگره  باهولادبع  نب  دـمحم  خیـش  اّما 
.تسا هدوهیب  يراخب  باتک  فصن  تفگ  یم  نینچمه 

یلع زا  رت  گرزب  یتبهوم  وت  متفگ  یم  مدرک و  یم  نیقلت  وا  هب  هراومه  مدرک و  داجیا  دمحم  اب  ار  اهدنویپ  اه و  هطبار  نیرت  مکحم 
.درک یم  اهر  ار  اهنآ  دیزگ و  یم  رب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وت  دوب  هدنز  ربمایپ  نونکا  رگا  یتسه و  رمع  و 

تاجن هاگترپ  نیا  زا  ار  مالـسا  یناوت  یم  هک  یتسه  يدرف  اهنت  وت  دوش و  هدنز  وت  تسد  هب  مالـسا  مراودیما  متفگ  یم  وا  هب  هراومه 
.یشخب

صوصخم ياه  هشیدـنا  وترپ  رد  هکلب  ناگرزب  بهاذـم و  هباحـص ، مهف  وترپ  رد  هن  دّـمحم ، اـب  ار  نآرق  ریـسفت  هک  میتفرگ  میمـصت 
ار وا  متـساوخ  یم  نم  میدرک ، یم  وگتفگ  نآ  لئاسم  زا  یخرب  دروم  رد  میدناوخ و  یم  ار  نآرق  .میهد  رارق  وگتفگ  دروم  نامدوخ 

یشیدنا دازآ  رهظم  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  نم  ياه  هیرظن  لوبق  اب  زین  وا  مزادنیب و  ماد  هب 
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.دنک بلج  ارم  دامتعا  شیپ  زا  شیب  دهد و  هولج 

! تسین بجاو  داهج  متفگ : وا  هب  رابکی 

.دینک داهج  نارفاک  اب  دیوگ  یم  ادخ  تفگ : وا 

؟ درکن داهج  نیقفانم  اب  ربمایپ  ارچ  دوب  بجاو  داهج  رگا  ( 20 «) دینک داهج  نیقفانم  نارفاک و  اب   » دیوگ یم  ادخ  متفگ :

.درک داهج  نانآ  اب  شنابز  هلیسو  هب  ربمایپ  تفگ :

.تسا بجاو  نابز  اب  زین  راّفک  اب  داهج  سپ  متفگ :

.دیگنج نارفاک  اب  ربمایپ  اّما  تفگ :

رس تقفاوم  هناشن  هب  دّمحم  ( 21) درک عافد  دوخ  زا  وا  دنشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  یم  نارفاک  دوب ، شیوخ  زا  عافد  ربمایپ  گنج  متفگ :
.داد ناکت 

.تسا زیاج  نانز  اب  ّتقوم  جاودزا  متفگ : وا  هب  راب  کی 

! زگره تفگ :

(22 «) دیزادرپب ار  شیاهب  دیریگب ، هرهب  اهنآ  زا  دیتساوخ  رگا   » دیوگ یم  ادخ  متفگ :

اهنآ رب  هدرک و  مارح  ار  اهنآ  نم  دوب و  زیاـج  ربماـیپ  ناـمز  رد  هعتم  ود  : » هک تسا  هتفگ  هدرک و  مارح  ار  ّتقوم  جاودزا  رمع  تفگ :
(23 «.) مهن یم  رفیک 

؟ ینک یم  يوریپ  وا  زا  ارچ  سپ  يرمع ، زا  رتاناد  وت  متفگ :

ار رمع  رظن  يا و  هدرک  اهر  ار  ربمایپ  ادـخ و  نامرف  ارچ  وت  دوب ، هدرک  لالح  ربماـیپ  هک  هدرک  مارح  ار  يزیچ  رمع  رگا  متفگ : سپس 
.تسا شریذپ  هناشن  وا  توکس  هک  متفایرد  نم  درک و  توکس  وا  يا ؟ هتفریذپ 

.تشادن يرسمه  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دوب  رثؤم  توکس  نیا  رد  زین  وا  یسنج  هزیرغ 

؟ میریگب هرهب  وا  زا  میروآرد و  ّتقوم  جاودزا  هب  ار  ینز  هک  میشابن  دازآ  وت  نم و  ارچ  متفگ :

هک مروایب  شیارب  ینز  ات  مدرک  صخشم  ار  ینامز  متفای و  یگرزب  تصرف  ار  تقفاوم  نیا  نم  داد ، ناکت  يرـس  تقفاوم  هناشن  هب  وا 
وا رد  ار  یمومع  تاداقتعا  فلاخم  ياهراک  ماجنا  زا  سرت  متساوخ  یم  نم  دریگب ، هرهب  وا  زا 
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نانز زا  یکی  رادـید  هب  يروف  نم  .دـنادن  ار  وا  ماـن  زین  نز  نآ  دـشاب و  هناـیفخم  راـک  نیا  هک  درک  طرـش  دـمحم  اـّما  مربب ، ناـیم  زا 
ار ناتساد  حرش  متفاتش و  دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  ناملـسم  ناناوج  ندرک  دساف  يارب  هک  تارمعتـسم  ترازو  تمدخ  رد  یحیـسم 

.مداهن هّیفص  ار  وا  مان  متفگ و  وا  يارب 

کی تّدم  يارب  ار  دقع  هغیص  خیش  نم و  دوب ، اهنت  هناخ  رد  وا  میورب  نز  نآ  هناخ  هب  دمحم  اب  میدوب  هتـشاذگ  رارق  هک  زور  نآ  رد 
یم باهولادـبع  دـمحم  خیـش  هیجوـت  يارب  لـخاد  زا  هّیفـص  جراـخ و  زا  نم  .درک  وا  رهم  ـالط  هّکـس  کـی  خیـش  میدـناوخ و  هتفه 

.میدیشوک

لالقتسا ششوپ  رد  ار  یعرـش  ياهنامرف  اب  تفلاخم  ینیریـش  زین  دمحم  تفرگ و  دمحم  زا  تسناوت  یم  هچ  ره  هّیفـص  هکنآ  زا  سپ 
هب هچ  ره  .مداد  ماـجنا  وا  اـب  بارـش  تمرح  مدـع  دروم  رد  يزارد  يوگتفگ  هعتم ، زا  زور  نیموـس  رد  دیـشچ  یـشیدنادازآ  يأر و 
یم بارـش  همه  سابع  ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  دـیزی ، هیواـعم ، متفگ : ماجنارـس  مدومن و  در  درک ، لالدتـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ 

!؟ يورب تسرد  هار  هب  وت  دنشاب و  یهارمگ  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  نکمم  ایآ  دندیشون ؛

تشادرب میرحت  ینآرق ، یهن  نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رگنایامن  نیا  دندیمهف و  یم  رتهب  ار  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  نانآ  کش  یب 
تسا هدش  هتسناد  حابم  بارـش  زین  نایحیـسم  نایدوهی و  سّدقم  ياهباتک  رد  .دنتـسناد  یم  تهارک  يانعم  ار  نآ  هکلب  دندرک ، یمن 

کی يوس  زا  ناـیدا  همه  هک  یتروص  رد  دـشاب ؟ مارح  رگید  نید  رد  لـالح و  نید  کـی  رد  بارـش  هک  تسا  هنادـنمدرخ  نیا  اـیآ 
ات رمع  دنیوگ  یم  نایوار  تسادخ ،
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؛ داد یم  رفیک  ار  وا  ربمایپ  دیاب  سپ  دوب  مارح  بارش  رگا  دروخ ؛ یم  بارـش  ( 24 «) دـیراد یم  رب  تسد  نآ  زا  ایآ   » هیآ لوزن  ماگنه 
.تسا بارش  ندوبن  مارح  لیلد  ندادن  رفیک  نیا 

یگدننک تسم  تلاح  رمع  هک  تسا  نآ  يایوگ  تایاور  زا  یضعب  تفگ : سپس  داد ، یم  شوگ  نم  نانخس  هب  ناج  لد و  اب  دمحم 
.هن دوشن  یتسم  ثعاب  رگا  اّما  تسا ، مارح  دشاب  هدننک  تسم  رگا  تفگ : یم  دیـشون و  یم  ار  نآ  درب و  یم  نیب  زا  بآ  اب  ار  بارش 

(25)

هنیک و امـش  نایم  رامق  بارـش و  اب  دهاوخ  یم  ناطیـش  : » دـیوگ یم  نآرق  اریز  دـیمهف  یم  تسرد  ار  نیا  رمع  تفگ : دـمحم  سپس 
دهاوخن ار  هیآ  رد  هدش  رکذ  جیاتن  دشابن  هدـننک  تسم  بارـش  رگا  ( 26 «) دراد زاب  زامن  يادخ و  رکذ  زا  ار  امـش  دنکفیب و  ینمـشد 

(27) .تسین عونمم  دشابن  روآ  یتسم  بارش  رگا  نیاربانب  تشاد ،

ربخ نم  هب  نآ  زا  سپ  درک و  نینچ  وا  دناشونب ، رایسب  یبارش  خیش  هب  هک  متساوخ  وا  زا  مدرک و  هاگآ  دوب  هتشذگ  هچنآ  زا  ار  هّیفص 
.درک شزیمآ  نم  اب  بش  نآ  رد  اهراب  دیشک و  هدبرع  دیشون و  رخآ  هب  ات  ار  بارش  خیش  هک  داد 

.میدش هریچ  خیش  رب  لماک  روط  هب  هّیفص  نم و  بیترت  نیدب  مدید ، وا  رد  ار  یناوتان  فعض و  راثآ  نم  زور  نآ  يادرف 

 - نارفاک زا  بارش  انز و  اب  ار  ایناپسا  ام  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  یظفاحادخ  ماگنه  هک  تارمعتسم  ریزو  ییالط  نخـس  نیا  دوب  ابیز  هچ 
.میناتسزاب گرزب  يورین  ود  نیمه  اب  زین  ار  اهروشک  رگید  میشوکب  دیاب  میتفرگ و  سپ  زاب  ناناملسم -  روظنم 

: دیوگ یم  نآرق  متفگ : وا  هب  مدرک و  ثحب  هزور  دروم  رد  خیش  اب  رابکی 
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(29) بجاو هن  تسا و  بحتسم  مالسا  هاگدید  زا  هزور  تسا ، بجاو  امش  رب  هتفگن  و  ( 28 «) تسا رتهب  امش  يارب  دیریگب  هزور  رگا  »
«. ینک جراخ  منید  زا  ارم  یهاوخ  یم  وت  : » تفگ داتسیا و  رظن  نیا  ربارب  رد  وا  اّما 

تـسود نید  : » دندومرفن ربمایپ  رگم  ( 30) تسا نارگید  هب  ندرکن  زواـجت  ناور و  یتمالـس  لد و  یکاـپ  نید ، باـهو ! متفگ : وا  هب 
زور ادـخ و  هب  ناـسنا  رگا  ( 31 (؟» یـسرب نیقی  هب  ات  نک  شیاتـس  ار  تیادـخ  : » هدومرفن میکح  نآرق  رد  ادـخ  رگم  و  تسا » نتـشاد 
رـس يدونـشخان  يور  زا  شریذپ و  مدع  هناشن  هب  وا  اّما  تسا  مدرم  نیرترب  دشاب ، راکوکین  بلق و  شوخ  دنک و  ادیپ  نیقی  تشگزاب 

.داد ناکت 

؟ هنوگچ دیسرپ  وا  تسین » بجاو  زامن  : » متفگ وا  هب  رگید  راب 

ندوب لاعتم  يادخ  دای  هب  زامن ، زا  روظنم  نیاربانب  (، 32 «) راد ياپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  متفگ :
(33) .یشاب يادخ  دای  هب  اهنت  یناوخن و  زامن  یناوت  یم  وت  تسا و 

(34) .دنا هدوب  لاعتم  يادخ  دای  هب  زامن  ندناوخ  ياج  هب  زامن  تقو  رد  ناملاع  یخرب  هک  ما  هدینش  هلب ، تفگ : باهو 

زین نآ  زا  سپ  تسا ، هدرک  رواب  ار  نآ  وا  هک  مدش  نئمطم  مدرک و  يراشفاپ  رظن  نیا  رب  ردقنآ  مدش و  نامداش  رایـسب  نخـس  نیا  زا 
یم كرت  ار  نآ  رتشیب  هک  حبـص  زامن  هژیو  هب  .دناوخ  یمن  هاگ  دناوخ و  یم  هاگ  درادن ، زامن  رد  یتّیدـج  وا  هک  مدرک  یم  هدـهاشم 

.دوب ناوتان  حبص  زامن  يارب  نتساخرب  زا  مد  هدیپس  وا  میدوب و  رادیب  همین  ات  ار  اهبش  رتشیب  ام  درک ،

.مدروآ نوریب  وا  نت  زا  ار  نامیا  سابل  جیردت  هب  نم  هنوگنیا 

یلو منک  وگتفگ  وا  اب  ربمایپ  دروم  رد  مدیشوک  رابکی 
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مهاوخ عطق  وت  اب  ار  مدنویپ  ییوگب  ینخس  عوضوم  نیا  دروم  رد  رگید  راب  رگا  تفگ : داتـسیا و  نم  ربارب  رد  دیدش  یتخـسرس  اب  وا 
هک ممدب  وا  رد  ار  حور  نیا  مدیشوک  اّما  متفگن ، ینخـس  ربمایپ  دروم  رد  دوش  ناریو  ما  هتخاس  ار  هچنآ  هکنیا  زا  ینارگن  اب  نم  .درک 

.دنیزگرب ار  یموس  هار  دوخ  یّنس  هعیش و  زا  ریغ  وا 

.دوب راگزاس  وا  یشیدنادازآ  رورغ و  اب  رظن  نیا  اریز  تفریذپ  ناج  لد و  اب  ار  داهنشیپ  نیا 

هب ار  خیـش  راهم  متـسناوت  دوب  هداد  همادا  وا  اب  ار  شدـنویپ  دـیدج ، ّتقوم  ياهجاودزا  اب  هتفه  نآ  نایاپ  زا  سپ  هک  هّیفـص  کمک  اب 
.مریگب تسد  رد  لماک  روط 

؟ دومن داجیا  يردارب  شباحصا  نایم  ربمایپ  هک  تسا  تسرد  ایآ  متفگ : وا  هب  رابکی 

؟ يرآ تفگ :

؟ دشاب یم  یگشیمه  ای  تسا و  یّصاخ  نامز  يارب  مالسا  ماکحا  ایآ  متفگ :

زور اـت  زین  وا  مارح  لـالح و  تماـیق  زور  اـت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لـالح  : » هتفگ ربماـیپ  اریز  تـسا ، یگـشیمه  تـفگ :
«. دشاب یم  مارح  زیخاتسر 

ار یلاهن  متساوخ  یم  .مدوب  وا  اب  اهرفـس  رد  یّتح  هراومه  نم  ماگنه  نآ  زا  میدش و  ردارب  میوش و  ردارب  مه  اب  وت  نم و  سپ  متفگ :
.منیبب هتسشن  رمث  هب  مدوب  هدرک  نآ  فرص  ار  میناوج  ياهزور  نیرتهب  هک 

یفاک هزادـنا  هب  ترازو  خـساپ  و  دوب -  ندـنل  زا  جورخ  ماگنه  زا  نم  هویـش  نیا  متـشون -  یم  ترازو  يارب  ار  مراک  جـیاتن  هاـم  ره 
.دوب هدننک  قیوشت 

دوب نآ  نم  فده  مدرک  یمن  كرت  ار  وا  اهرفس  رد  یّتح  هاگچیه  نم  میتفر و  شیپ  مدوب  هدرک  صخشم  هک  یهار  رد  دّمحم  نم و 
رد ار  دیدرت  یشیدنا و  دازآ  لالقتسا ، حور  هک 
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.مدرک یم  شیاتس  ار  وا  داّقن  نهذ  رگوجتسج و  حور  مداد ، یم  هدژم  ناشخرد  يا  هدنیآ  هب  هشیمه  ار  وا  مهد ، شرورپ  وا 

: متفگ وا  هب  متخاس ، وا  يارب  یباوخ  غورد  هب  رابکی 

هتسشن یلدنص  کی  رب  وا  مدوب  هدینش  ناگدنیوگ  زا  اهربنم  رد  هک  متفگ  نانچ  ار  ربمایپ  تفـص  مدید و  ار  ربمایپ  باوخ  رد  بشید  »
هک یماگنه  دوب ؛ ینارون  تا  هرهچ  يدـش  دراو  وت  هکنآ  ات  متخانـش  یمن  ار  کی  چـیه  هک  دـندوب  ناملاع  زا  یهورگ  وا  درگ  دوب و 

نیـشناج شناد و  ثراو  مانمه و  وت  دـمحم ! تفگ : دیـسوب و  ار  وت  مشچ  ود  نایم  تساخرب و  وت  مارتحا  هب  وا  يدـش  ربمایپ  کیدزن 
.یتسه ایند  نید و  روما  هرادا  رد  نم 

.مسرت یم  مدرم  يارب  مشناد  نایب  زا  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  یتفگ : وت 

«. يا هبترم  دنلب  وت  سرتن ! : » تفگ ادخ  ربمایپ 

ره يا ؟ هدید  ار  باوخ  نیا  یتسار  هب  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  اهراب  دـمآرد ، زاورپ  هب  ییوگ  يداش ، زا  دینـش  ار  باوخ  نیا  نوچ  دّـمحم 
شیاه هشیدنا  هک  تفرگ  میمـصت  زور  نامه  زا  وا  منک  یم  رکف  تسا ، تسار  باوخ  هک  مداد  یم  نانیمطا  وا  هب  دیـسرپ  یم  هک  راب 

.دیامن وگزاب  اراکشآ  ار 

مجنپ شخب 

ملع و زکرم  نایعیـش و  ياهوزرآ  هبعک  رهـش ، ود  نیا  موش ، فجن  البرک و  یهار  نم  هک  دیـسر  یتاروتـسد  ندـنل  زا  اهزور  نیا  رد 
.دراد يزارد  ناتساد  هک  تساهنآ  ّتیونعم 

کی رد  تسا ، ماما  نیتسخن  نایعیـش  يارب  هفیلخ و  نیمراهچ  نّنـست  لـها  يارب  وا  دـش -  زاـغآ  یلع  نفد  زور  زا  فجن  ناتـساد  اـّما 
یلع تفالخ  زکرم  رهـش  نیا  دیـسر -  نآ  هب  ناوت  یم  يور  هدایپ  تعاس  کی  اب  هک  هفوک  هب  موسوم  تسا  يرهـش  فجن  یگنـسرف 

هتشک یلع  هکنآ  زا  سپ  .تسا  هدوب 
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زا سپ  .تسا  روهشم  فجن  هب  نونکا  هک  یناکم  نیمه  رد  دندرک -  نفد  هفوک  زا  جراخ  رد  ار  وا  نیسح ، نسح و  شنادنزرف ، دش ،
.داهن یناریو  هب  ور  هفوک  تشاذگ و  ینادابآ  هب  ور  فجن  نآ 

تسا هعیش  ناملاع  زکرم  نونکا  دش و  هتخاس  یـسرادم  اهرازاب و  اه ، هناخ  اجنآ  رد  دندش  عمج  فجن  رد  هعیـش  ناملاع  زا  یهورگ 
: لیلد دنچ  هب  دراد ، یم  یمارگ  ار  اهنآ  لوبناتسا  رد  هفیلخ  و 

نکمم یّتح  دش و  دهاوخ  هریت  تلود  ود  طباور  دـنک  یتمرح  یب  نانآ  هب  هفیلخ  رگا  تسا و  اهنآ  نابیتشپ  ناریا  هعیـش  تموکح  - 1
.دریگرد یگنج  تسا 

دـنرادن و رایتخا  رد  يا  هتفرـشیپ  ياهحالـس  هچ  رگا  دـنا ، حّلـسم  اـهنآ  دـننک  یم  یناـبیتشپ  ناـملاع  نیا  زا  فجن  هموح  ریاـشع  - 2
تموکح .دـیماجنا  دـهاوخ  ریاشع  نیا  اب  ینینوخ  ياهگنج  هب  ناملاع  اـب  هفیلخ  يریگرد  یلو  تسا  يریاـشع  زین  اـهنآ  یهدـنامزاس 

.تسا هدرک  اهر  دوخ  ِلاح  هب  ار  اهنآ  نیاربانب  دنک  ییارآ  فص  ناملاع  ربارب  رد  دهاوخب  هک  دنیب  یمن  یلیلد 

همه مشخ  دـنک  یمارتحا  یب  اهنآ  هب  تموکح  رگا  دنتـسه و  اـقیرفآ  دـنه و  هلمج  زا  ناـهج  نایعیـش  ینید  عجارم  ناـملاع ، نیا  - 3
.تشاد دهاوخ  ربرد  ار  نایعیش 

ادخ ربمایپ  رتخد  همطاف ، یلع و  رسپ  نیسح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هداون  هک  دش  زاغآ  یماگنه  زا  البرک ، ناتـساد  اّما 
.دیسر لتق  هب  اجنآ  رد 

هب البرک  رد  شا  هداوناـخ  وا و  نوچ  اـّما  دوش  ناـنآ  هفیلخ  دورب و  اـهنآ  يوس  هب  ( 35) هنیدم زا  هک  دنتـساوخ  نیـسح  زا  قارع  مدرم 
هدامآ نیسح  اب  گنج  يارب  ( 36) دیزی نامرف  هب  دندرک و  دروخرب  يرگید  زرط  هب  وا  اب  قارع  مدرم  دندیسر ، هفوک  یگنسرف  هدزاود 

.دندش

دیگنج يوما  هوبنا  رکشل  اب  هناعاجش  یلع  نب  نیسح 
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ماگنه نآ  زا  دـنداد ، ناـشن  دوخ  زا  یگیاـمورف  یتسپ و  عون ، همه  دربن  نیا  رد  يوما  نایرکـشل  دـندش  هتـشک  شنادـناخ  دوخ و  اـت 
رد ام  هک  دنوش  یم  دایز  نانچنآ  دنروآ و  یم  نادب  يور  اجک  ره  زا  هک  دـنناد  یم  دوخ  يارب  يونعم  زرم  کی  ار  لحم  نیا  نایعیش 

.میرادن نآ  ریظن  یحیسم  ینید  زکارم 

.دنرگیدکی هاگ  هیکت  فجن  البرک و  دنراد ، دوجو  نآ  رد  ناشسرادم  هعیش و  ناملاع  تسا و  یعیش  رهش  کی  البرک 

بوصنم رادناتسا  تموکح  زکرم  دادغب  مدرک  تکرح  دادغب  تمس  هب  هرصب  زا  موش ، رهش  ود  نیا  یهار  دیسر  روتـسد  هک  یماگنه 
.متفر ( 37) هّلِح هب  اجنآ  زا  تسا و  ینامثع  هفیلخ 

هافر يزرواشک و  دنزیر ، یم  ایرد  هب  دنیامیپ و  یم  ار  قارع  دنریگ  یم  همشچرس  هیکرت  زا  هک  دنتسه  یگرزب  دور  ود  تارف  هلجد و 
ار دور  ود  نیا  هک  دنشوکب  هک  مدرک  داهنشیپ  تارمعتـسم  ترازو  هب  ندنل  هب  تشگزاب  زا  سپ  .تسا  دور  ود  نیا  نویدم  قارع  رد 

.دش دنهاوخ  عیطم  نایقارع  دوش ، هتسب  بآ  رگا  اریز  دنراد  هاگن  ربنامرف  ار  قارع  دنناوتب  ترورض  ماگنه  رد  ات  دنروآ  گنچ  هب 

؛ متفر ناشسرد  سالک  رـس  هب  مدش و  طولخم  ینید  نادرم  اب  مدش  فجن  یهار  ناجیابرذآ  ِناناگرزاب  زا  یناگرزاب  هماج  رد  هّلح  زا 
دوب هتشذگ  اهنآ  رب  ینالوط  ینامز  اّما  مدش ، هدز  تفگش  رایـسب  اهنآ  یملع  ناوت  زا  ناشناج و  یکاپ  زا  مدومن و  دمآو  تفر  اهنآ  اب 

: دنشیدنیب دوخ  عاضوا  يزاسون  هب  هکنیا  نودب 

هک يداـیز  راـشف  لـیلد  هب  هکلب  دـندوب  یّنـس  اـهنآ  هعیـش و  ناـنیا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دـندوب  نمـشد  رایـسب  هیکرت  تموـکح  اـب  - 1
زا ییاهر  تموکح و  اب  هلباقم  هب  نانآ  دروآ و  یم  اهنآ  رب  تموکح 

ادیپان www.Ghaemiyeh.comياهتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندیشیدنا یمن  نآ 

 - دوب هدیاف  یب  هک  یکدنا  زج  ار -  ایند  مولع  دـندوب و  هدرک  دودـحم  ینید  مولع  رد  ار  دوخ  دومج  هرود  رد  ام  ناشیـشک  نوچ  - 2
.دندوب هداهن  رانک 

.دندیشیدنا یمن  ناهج  رد  دوخ  نوماریپ  ياهدادیور  هب  - 3

هب ار  اهنآ  مدیـشوک  اهراب  .دربب  ار  اهنآ  لیـس  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  تسا  رادـیب  اـیند  باوخ و  رد  اـه  هراـچیب  نیا  متفگ : دوخ  اـب 
ار ایند  مدوب  هتفگ  نم  هک  ییوگ  دنتخادنا ؛ یم  تسد  ارم  یخرب  متفاین ، ییاونش  شوگ  اّما  منک ، روبجم  تموکح  ربارب  رد  نتساخرب 

دورف رـس  فیرّـشلا » هجرف  یلاعت  هّللا  لجع   » رـصع یلو  روهظ  اب  زج  هک  دنتـسناد  یم  یـشکندرگ  ار  تفالخ  اـهنآ  دـینک ! ربز  ریز و 
.دروآ دهاوخن 

تسا و هدنز  نونکا  هدش و  دـیدپان  اه  هدـید  زا  ناشربمایپ  ترجه  زا  دـعب  لاس  هک 255  تسا  ناـنآ  مهدزاود  ماـما  رما ، یلو  نیا  و 
ياهناسنا هنوگچ  هک  متفگش  رد  نم  .دنک  لدع  زا  هدنکآ  تسا  هدش  رپ  متس  زا  هک  ینامز  رد  ار  ناهج  ات  درک  دهاوخ  روهظ  يزور 

یم زاب  نامـسآ  زا  حیـسم  دنیوگ  یم  هک  تسا  نایحیـسم  یـضعب  یفارخ  هدیقع  لاثم  هب  نیا  ( 38) دنراد یفارخ  رواب  نینچ  دنمـشناد 
.دنک لدع  زا  رپ  ار  ایند  ات  ددرگ 

؟ درک مالسا  ربمایپ  هچنانچ  دینکفارب  ار  متس  دیابن  ایآ  متفگ : نانآ  زا  یکی  هب 

.درک نینچ  ادخ  ینابیتشپ  اب  ربمایپ  تفگ :

هفیلخ متس  ربارب  رد  ریشمش  اب  رگا  مه  امـش  ( 39 «) .درک دهاوخ  ناتیرای  وا  دینک  يرای  ار  يادـخ  رگا  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  متفگ :
.درک دهاوخ  تیامح  امش  زا  يادخ  دیزیخرب ،

.یبایرد ار  یملع  لئاسم  نینچ  یناوت  یمن  یناگرزاب و  وت  تفگ :

رب دراد  ییابیز  مرح  تساهرویز ، هب  هتسارآ  ابیز و  رایسب  دنرب -  یم  مان  نانآ  هچنانچ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دقرم  اّما 
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.دراد نیّرز  ربتس  هتسدلگ  ود  تسا و  یگرزب  ییالط  دبنگ  نآ  زارف 

یم هسوب  هدـش  هداهن  وا  رازم  رب  هک  شحیرـض  هب  دـنراذگ ، یم  زاـمن  تعاـمج  هب  دـنور و  یم  نآ  رد  هورگ  هورگ  نایعیـش  زور  ره 
.دنریگ یم  لوخد  نذا  هزاجا و  دورو ، يارب  دنتسرف و  یم  دورد  وا  رب  دنسوب و  یم  ار  وا  هناتسآ  دنوش  یم  مخ  دننز ،

.تسا ناگدننک  رادید  ینید و  نادرم  هاگیاج  هک  دراد  دوجو  يرایسب  ياهقاتا  نآ  رد  تسا و  یگرزب  نحص  مرح ، درگادرگ 

رد نایعیـش  دش ، هتـشک  وا  اب  هک  نیـسح  ردارب  سابع  مرح  نیـسح و  مرح  دراد ، دوجو  یلع  ترـضح  مرح  دـننام  مرح  ود  البرک  رد 
.دنهد یم  ماجنا  ار  ترایز  لامعا  فجن  دننامه  البرک 

هتفرگ و ارف  اـهغاب  زا  يداـیز  دادـعت  گرزب و  دـنبرمک  ار  نآ  درگادرگ  اریز  تسا  فجن  ياوه  بآ و  زا  رتـهب  ـالبرک  ياوه  بآ و 
.دنرذگ یم  نآ  زا  ییاهدور 

هداتـسرف رادناتـسا  تسا ؛ هدیـسر  هار  ناـیاپ  هب  تموکح  هک  دوب  نآ  رگناـشن  لاوحا  عاـضوا و  دـش  هدوسآ  ملاـیخ  قارع  هب  رفـس  رد 
.دنتسه وا  ناگدرب  مدرم  ییوگ  دنک ، یم  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  تسا  يرسدوخ  نادان و  درف  لوبناتسا 

ّتنس لها  دهد ، یمن  ّتیمها  اهنآ  هب  هدرک و  بلس  ار  ناشیدازآ  هکنآ  لیلد  هب  نایعیش  صوصخ  هب  دندونـشوخان  وا  زا  یگمه  ّتلم 
یم تفالخ  يارب  زا  كرت  مکاح  کی  زا  رتراوازـس  ار  دوخ  دـنراد و  دوخ  کـیدزن  ار  ربماـیپ  ناـگداون  ناـگرزب و  هک  تهج  نآ  زا 

.دنرب یم  رس  هب  یگدنامرد  یهابت و  رد  مدرم  تسا و  ناریو  روشک  دنناد ،

تموکح ات  فرط  نآ  زا  دـنیابرب ، ار  ناشییاراد  دنـشابن  اهنآ  اب  نارومأم  رگا  اـت  دـنیاهناوراک  نیمک  رد  نادزد  تسا و  نمااـن  اـههار 
.دننک یمن  تکرح  اهناوراک  دتسرفن ، حّلسم  نارومأم 

گنج و ریگرد  تخس  ریاشع 
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.دتفا یم  هار  هب  راتشکو  تشک  دزات و  یم  رگید  هریشع  رب  يا  هریشع  زور  ره  دنتسه  رگیدکی  اب  زیتس 

نادرم زج  هب  دزادـنا ، یم  نامروشک  رب  اسیلک  ّطلـست  ياهزور  داـی  هب  ارم  تسا و  ریگارف  يروآ  تفگـش  روط  هب  یناداـن  يداوسیب و 
.دناد یم  نتشون  ندناوخ و  یکی  رفن  رازه  ره  زا  نانآ  اب  طبترم  دارفا  فجن و  البرک و  رد  ینید 

.دنرب یم  رس  هب  یتخبدب  رقف و  رد  مدرم  تسا و  هدیشاپ  مه  زا  داصتقا 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  جرمو  جره  تسا و  رادیاپان  ماظن 

.درادن دوجو  نانآ  نیب  يراکمه  چیه  تسا و  هدش  بلس  مدرم  تموکح و  نیب  دامتعا 

.دنرود ایند  یگدنز  زا  رو و  هطوغ  یبهذم  روما  رد  نید  ناملاع 

نامهیم نانآ  دزن  ییوگ  درذـگ و  یم  ناـشیاه  نیمزرـس  زا  تارف  هلجد و  دور  ود  تسا ، راـکو  تشک  نودـب  ناـبایب  رتشیب  اهتـشد و 
.درب یم  رس  هب  تاجن  راظتنا  رد  تسا و  بیترت  نیمه  هب  رگید  هدیشاپ  مه  زا  عاضوا  دزیرب و  ایرد  هب  ات  تسا 

رامیب هتفه  هس  متـشگ ، سویأم  یگدـنز  همادا  زا  هچنانچ  مدـش  التبم  زین  يدـیدش  يرامیب  هب  مدـنام و  فجن  البرک و  رد  هاـم  راـهچ 
ماگنه رد  نم  دوب و  مرگ  تّدش  هب  ناتـسبات  .متفای  دوبهب  هدافتـسا  زا  سپ  هک  داد  نم  هب  ییاهوراد  مدرک ، هعجارم  یکـشزپ  هب  مدوب 

هدرک هراجا  وا  زا  یقاتا  هک  دوب  يا  هناخبحاص  ِنآ  زا  بادرـس  نیا  .مدرب  یم  رـس  هب  بادرـس  هب  موسوم  ییاج  نیمزریز ، رد  يرامیب 
.تشادنپ یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رئاز  ارم  هک  ارچ  تسناد  یم  ادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  كدنا  یفطل  ار  وراد  اذغ و  وا  مدوب و 

مروخب و مه  ار  نآ  تشوگ  داد  هزاجا  کشزپ  سپس  دوب ، نایکام  هب  موسوم  يا  هدنرپ  ِبآ  میاذغ  يرامیب  تسخن  ياهزور  رد 
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.دش هدوزفا  نآ  هب  زین  جنرب  موس  هتفه  رد 

اهرهش نیا  ریـسم  رد  هّلح و  دادغب ، البرک ، فجن ، رد  ار  متادهاشم  ینالوط  شرازگ  اجنآ  رد  مدش و  دادغب  راپـسهر  يدوبهب  زا  سپ 
هب هک  مدوب  ترازو  روتـسد  راظتنا  رد  مدرپس و  دادغب  رد  ترازو  هدنیامن  هب  ار  نآ  دش ، يا  هحفـص  دص  دـنلب  شرازگ  کی  متـشون ،

.منامب یقاب  قارع  رد  ای  مدرَگ و  زاب  ندنل 

هژیو هب  دوب ، هدش  دایز  هداوناخ  روشک و  رادید  قوش  دوب و  هدیـشک  لوط  هب  يرود  اریز  مدرگرب  ندـنل  هب  هک  متـشاد  تسود  رایـسب 
زا مشرازگ  رد  .مدرک  یم  يرامـش  زور  دوب ، هدوشگ  ناهج  هب  هدید  نم  رفـس  زا  سپ  یکدـنا  هک  نیترپسار )  ) مدـنزرف رادـید  يارب 
مه میوگزاب و  شیوخ  نابز  اب  ار  میاه  هتفای  مه  ات  مدرگ  زاب  ندنل  هب  یهاتوک  تّدم  يارب  لقادح  دنهد  هزاجا  هک  متـساوخ  ترازو 

.دوب هدیشک  لوط  هب  لاس  هس  تّدم  قارع  هب  رفس  هک  منک  تحارتسا  یکدنا 

ات مریگب  هلجد  دور  رب  فرـشم  ياه  هناخرفاسم  زا  یکی  رد  یقاتا  منکن ؛ دمآو  تفر  وا  فارطا  رد  تفگ : دادغب  رد  ترازو  هدـنیامن 
.دوشن داجیا  نم  دروم  رد  یّکش 

نایم مدوب  دادـغب  رد  هک  ییاهزور  رد  .تخاس  دـهاوخ  هاـگآ  ارم  دـیایب ، ندـنل  زا  هماـن  خـساپ  هک  یماـگنه  تفگ : ترازو  هدـنیامن 
اهبرع هلیح  زا  اریز  دندرمـش  یم  کبـس  ار  نایقارع  اهکرت  مدید ، یم  يدایز  هلـصاف  ییادج و  دادـغب  و  لوبناتـسا )  ) تفالخ ِتختیاپ 

.دندوب نارگن 

هک ار  یهار  مدیسرت  یم  مدوب و  نارگن  رایسب  باهولادبع  دمحم  خیش  تشونرس  زا  فجن  البرک و  هب  رفـس  هرـصب و  كرت  ماگنه  هب 
.دوش ناریو  میاهوزرآ  خاک  مدیسرت  یم  نم  دوب و  وخدنت  گنر و  هب  گنر  وا  اریز  دنک ، اهر  مدوب  هدرک  صخشم  شیارب 

یماگنه
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تفلاخم راک  نیا  اب  یتخس  هب  نم  اّما  دوش ، انشآ  اجنآ  عاضوا  اب  ات  دوب  لوبناتسا  هب  رفس  هشیدنا  رد  منک  كرت  ار  وا  متساوخ  یم  هک 
هـشیدنا لد  رد  اـّما  متفگ  وا  هب  ار  نیا  يوـش ، هتـشک  دنرامـشب و  رفاـک  ار  وـت  هک  ییوـگب  يزیچ  اـجنآ  رد  مسرت  یم  متفگ  مدرک و 

.متشاد يرگید 

دـننادرگزاب و ّتنـس  لـها  هار  هـب  ار  وا  دـننک و  تـسار  ار  وا  ياـهیژک  دوـب  نـکمم  دـید  یم  ار  ناـملاع  یخرب  اـجنآ  رد  رگا  يرآ ،
.دوش بآ  رب  شقن  نم  ياهدیما 

هعیش ابیز  ِرهش  ود  نیا  مدرم  دورب ؛ زاریش  ای  ناهفـصا  هب  هک  مدرک  داهنـشیپ  وا  هب  نیاربانب  دنامب  هرـصب  رد  تساوخ  یمن  دمحم  خیش 
.تفر دهاوخن  يرگید  هار  وا  هک  متفای  شمارآ  تروص  نیدب  دنهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  دمحم  دنتسناوت  یمن  نایعیش  دندوب و 

؟ يراد داقتعا  هّیقت  هب  ایآ  متفگ : وا  هب  خیش  اب  عادو  ماگنه  هب 

ردپ و دندرک و  یم  هجنکش  ار  وا  ناکرـشم  یتقو  هک  ( 40 () تفگ یم  ار  دادقم  دـیاش   ) درک هّیقت  ربمایپ  نارای  زا  یکی  يرآ ، تفگ :
.درک دییأت  ار  راک  نیا  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دروآ و  نابز  هب  يزیمآ  كرش  نانخس  وا  دنتشک  ار  شردام 

اهتداع و ربب ؛ دوس  ناشناملاع  اـهنآ و  روشک  زا  یتفیب ، تبیـصم  رد  دـیاش  یتّنـس ، لـها  زا  هک  وگم  نک و  هّیقت  هعیـش  زا  متفگ : وا  هب 
.دوب دهاوخ  دیفم  رایسب  وت  یگدنز  هدنیآ  يارب  هک  سانشب  ار  ناشموسر  بادآ و 

هب هیده  ناونع  هب  مدیرخ و  يراوس  تهج  مه  ناویح  کی  مداد و  خیش  هب  ( 41) تاکز ناونع  هب  لوپ  يرادقم  یظفاحادخ  تقو  رد 
.مدرک عادو  وا  اب  هاگنآ  مداد و  وا 

هچ متسناد  یمن  مدش ، ادج  وا  زا  هک  ینامز  زا 
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ار يرگید  تشگرب و  یکی  رگا  میدرگزاب و  هرصب  هب  هک  میدوب  هتشاذگ  رارق  هکنآ  اب  مدوب ، نارگن  رایسب  نم  .تسا  هدمآ  شرـس  رب 
.دهد ربخ  شلاح  زا  دراذگب و  اضرلادبع  دزن  يا  همان  تفاین 

مشش شخب 

.مدش ندنل  مزاع  زین  نم  مدرگزاب و  ندنل  هب  ًاروف  هک  دمآ  روتسد  مدوب  دادغب  رد  هک  یتّدم  زا  سپ 

.متفگ زاب  ینالوط  رفس  نیا  رد  ار  دوخ  ياهراک  تادهاشم و  متشاد ، هسلج  ترازو  ياضعا  زا  یضعب  لکریبد و  اب  اجنآ  رد 

شرازگ زین  نیا  زا  شیپ  .دـندرک  يدونـشخ  زاربا  دـندش و  ناـمداش  رایـسب  مدوـب  هدروآ  تسد  هـب  قارع  رفـس  رد  هـک  یتاـعالّطا  زا 
.تسا هداتسرف  ناشیارب  نم  دننامه  یشرازگ  هرصب -  رد  خیش  رـسمه  هّیفـص -  هک  متـسناد  اجنآ  رد  .مدوب  هداتـسرف  رفـس  زا  یعماج 

دروم رد  یشخب  تیاضر  ياهشرازگ  زین  نانآ  تسا ، هتـشامگ  نم  زا  تبقارم  هب  ار  يدارفا  رفـس  ره  رد  ترازو  هک  متفایرد  نینچمه 
.درک یم  دییأت  ارم  ياهشرازگ  هک  دندوب  هداتسرف  نم 

هک تفگ  یمرگ  دمآ  شوخ  نم  هب  مدـید  شرتفد  رد  ار  وا  هک  یماگنه  تفرگ و  میارب  ریزو  صخـش  اب  ار  یتاقالم  تصرف  لکریبد 
.ما هتفای  وا  بلق  رد  یصوصخم  هاگیاج  هک  دومن : دومناو  وا  تشاد ، توافت  لوبناتسا ) زا  تشگزاب  ماگنه   ) لبق رفس  دمآ  شوخ  اب 

نامیپ عون  ره  وا  اب  تفگ : یم  نم  هب  هتـسویپ  تسا و  ترازو  هدشمگ  وا  تفگ  دوب و  نامداش  رایـسب  دمحم  دروآ  گنچ  هب  زا  ریزو 
.دوب دنمشزرا  مه  زاب  تشادن  يدرواتسد  خیش  زج  تیاه  جنر  همه  رگا  دوزفا  وا  دنبب ؛

اه هشیدنا  ارآ و  نامه  نانچمه  خیش  هک  شاب  هتـشاد  نانیمطا  تفگ : ریزو  مدرک  ینارگن  راهظا  وا  تشونرـس  دروم  رد  هک  یماگنه 
رد ترازو  نانکراک  تفگ : ریزو  .دراد  ار 

ادیپان www.Ghaemiyeh.comياهتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا شنم  نامه  هب  خیش  هک  دنا  هتفگ  هدید و  ار  وا  ناهفصا 

هک یماگنه  .منک  لاؤس  وا  زا  ار  هتکن  نیا  دش  عنام  ریزو  تبیه  اّما  تسا ؛ هدومن  زاب  اهنآ  رب  ار  شرارسا  خیـش  هنوگچ  متفگ : دوخ  اب 
تسا نم -  دمحم -  خیش  ردارب  هک  هتفگ  هتفرگ و  سامت  وا  اب  ناهفصا  رد  میرکلادبع  مان  هب  يدرف  هک  متسناد  مدرک  رادید  خیـش  اب 

هک تفگ : باهولادبع  دمحم  .دنک  ادیپ  ذوفن  وا  لد  رد  هتسناوت  هار  نیا  زا  هدرک و  وگزاب  شیارب  نم  لوق  زا  ار  وا  رارـسا  تاّیئزج  و 
رد افلج  نایحیـسم  زا  یکی  یگتخاس  مان  میرکلادـبع  .تسا  هدـنارذگ  وا  اـب  ار  شیگدـنز  ياـه  تعاـس  نیرتهب  خیـش  هدوب و  هّیفص 

شور نیرتـهب  هب  وا  هک  دوب  نآ  باهولادـبع  دـمحم  رب  نت  راـهچ  اـم  یگریچ  درواتـسد  .تسا  هدوب  ترازو  رودزم  زاریـش و  فارطا 
.دش هدامآ  هدنیآ  يارب  نکمم 

وت تفگ : وا  متفگ ، ریزو  يارب  متخانـش  یمن  ار  اهنآ  شیپ ، زا  هک  رگید  رفن  ود  لـکریبد و  روضح  رد  ار  لـیاسم  نیا  هک  نآ  زا  سپ 
يزومر لکریبد  دوزفا  سپس  يراد  رارق  تسخن  هبترم  رد  ترازو  هژیو  نارودزم  نیب  یترازو و  ياه  ناشن  نیرتالاب  تفایرد  راوازس 

.دوب دهاوخ  دیفم  تا  هفیظو  ماجنا  رد  هک  دزومآ  یم  وت  هب  ار 

اب ار  میاهزور  نیرتهب  .مدـش  جراخ  ترازو  زا  ینامداش  اب  .منارذـگب  ما  هداوناخ  نایم  رد  ار  زور  هد  هک  دـنداد  هزاجا  نم  هب  هاگ  نآ 
نیمز رب  نم  ناج  زا  يا  هراپ  ییوگ  هک  نانچ  تفر  یم  هار  تفگ و  یم  ار  اه  هژاو  یخرب  دوب ، نم  هیبش  وا  مدنارذگ  مکچوک  دنزرف 

.مدرب ار  اه  هرهب  نیرترب  نطو  هداوناخ و  زا  درک  یم  زاورپ  محور  ییوگ  قشع  زا  تشادن ، يا  هزادنا  میداش ، .دور  یم  هار 

ملاس نهک  هّمع 
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مدوب رفـس  نیمّوس  رد  نم  هک  ینامز  اریز  دوب  مزال  وکین و  رایـسب  يرادید  نیا  تشاد و  ینابرهم  فطل و  نم  هب  هراومه  هک  مدید  ار 
.دوب زیگنا  مغ  راب و  هودنا  كاندرد ، رایسب  نم  يارب  وا  تشذگرد  .تفر  ایند  زا  وا 

دای هب  .دنام  یم  ینرق  هب  تخس  ياهزور  درذگ و  یم  یتعاس  نوچ  شوخ  ياهزور  يرآ  تشذگ ، تعاس  کی  ِتعرـس ، هب  زور  هد 
نآ .تسه  مماک  رد  زونه  اهزور  نآ  یخلت.دوب  یلاس  نوچ  شزور  کی  مدوب ، راـمیب  قارع  فجن و  رد  هک  ار  ییاـهزور  مروآ  یم 

.دنک يربارب  تخس  ياهزور  یخلت  اب  هک  هتشادن ، میارب  ینامداش  هزادنا  نآ  مشوخ  ياهزور  همه  هک  يروط 

دمآ شوخ  نم  هب  وکین  يدروخرب  نادنخ و  یبل  هدوشگ ، يا  هرهچ  اب  لکریبد  .مریگب  روتسد  هدنیآ  دروم  رد  ات  متشگزاب  ترازو  هب 
.دوب يردارب  عون  همه  هناشن  هک  يا  هنوگ  هب  درشف ، یمرگ  هب  ار  متسد  تفگ و 

هرهب نآ  زا  هدنیآ  رد  ات  میوگزاب ، وت  يارب  ار  مهم  زار  ود  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  تارمعتسم  هژیو  نویـسیمک  ریزو و  صخـش  تفگ : وا 
ترازو ياه  قاتا  زا  یکی  هب  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  وا  .دـنراد  یهاگآ  دامتعا  دروم  دارفا  زا  یکدـنا  اـهنت  زار  ود  نیا  هب  ییوج ؛

یـسیلگنا یکرت و  هب  هک  ینامثع  ناطلـس  هماج  رد  اه  نآ  زا  یکی  دـندوب ؛ يزیم  رود  رفن  هد  .مدـید  یتفگـش  ِزیچ  اج  نآ  رد  هک  درب 
ملاع کی  دننام  یمراهچ  دوب و  سراف  هاش  دننام  یموس  دوب ؛ هدرک  نت  هب  ار  لوبناتـسا  مالـسإلا  خیـش  هماج  یمود  تفگ ؛ یم  نخس 
کی ره  .دنتفگ  یم  نخس  یسیلگنا  یسراف و  نابز  ود  هب  نت  هس  نیا  .فجن  رد  هعیش  دیلقت  عجرم  کی  نوچ  یمجنپ  هعیش ؛ يرابرد 

يا هدنسیون  اه  نیا  زا 
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فجن سراف و  لوبناتـسا ، رد  رفن  جـنپ  نآ  دروم  رد  نارودزم  هک  یتاعالّطا  .تشاگن  یم  وا  دـنتفگ  یم  هچ  نآ  هک  دنتـشاد  دوخ  اـب 
.دیسر یم  رفن  جنپ  نیا  تسد  هب  دندرک  یم  يروآ  عمج 

همه .میبایرد  ار  نانآ  ياه  هشیدـنا  یگنوگچ  ات  میا  هتخاس  ار  اه  نیا  .دنتـسه  اه  لیـصا  نآ  شقن  رد  رفن  جـنپ  نیا  تفگ : لـکریبد 
.میراذگ یم  اه  نیا  رایتخا  رد  ار  فجن  سراف و  لوبناتسا ، زا  هدش  يروآدرگ  تاعالّطا 

اب دصرد  دارفا 70  نیا  ياه  هشیدنا  هجیتن  .دنهد  یم  خساپ  ام  ياه  شسرپ  هب  دننک و  یم  ضرف  اه  یلـصا  نآ  ياج  هب  ار  دوخ  نانیا 
.تسا ناسکی  اه  یلصا  راکفا 

هدیـسرپ فجن  رد  دیلقت  عجرم  زا  هک  ار  لیاسم  یخرب  نم  نک ! تبحـص  فجن  ملاع  اب  ینک ؛ شیامزآ  یناوت  یم  وت  تفگ : لکریبد 
دیشیدنا یکدنا  یلدب  میگنجب ؟ بّصعتم  یّنس  تموکح  نیا  اب  نایعیش  ام  تسا  زیاج  ایآ  اقآ ! متفگ : .مدرک  لاؤس  یلدب  نیا  زا  مدوب 

رازآ و ار  تّما  نانآ  هک  تهج  نیا  زا  اّما  .دنردارب  ناناملسم  اریز  تسین ؛ زیاج  اهنآ  اب  گنج  دنتـسه  یّنـس  هک  لیلد  نیا  هب  تفگ : و 
نوچ و  دنـشکب ، ام  رازآ  زا  تسد  ات  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تباب  زا  نیا  تسا و  زیاج  اهنآ  اب  گنج  دننک  یم  هجنکش 

سجن نانآ  ایآ  تسیچ ؟ اراـصن  دوهی و  تساـجن  دروم  رد  امـش  رظن  اـقآ ! متفگ  .مینک  یم  ناـشیاهر  دوخ  لاـح  هب  دندیـشک  تسد 
ار ام  اهنآ  تسا ؛ لثم  هب  هلباقم  تباب  زا  نیا  تفگ : ارچ ؟ متفگ  .درک  يرود  اهنآ  زا  دیاب  دنسجن ؛ اهنآ  هلب  تفگ : لدب  هن ؟ ای  دنتـسه 

نامیا زا  یگزیکاپ  رگم  اقآ ! متفگ  .مینک  یم  دروخرب  نانآ  اب  شور  نامه  هب  مه  ام  دـننک  یم  بیذـکت  ار  ام  ربمایپ  دـنناد ؛ یم  رفاک 
نحص ارچ  سپ  تسین ؛
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مینک هچ  اّما  تسا ، نامیا  زا  یگزیکاپ  دیدرت  یب  تفگ  .تسا  هدولآ  هنوگ  نیا  هّیملع  سرادـم  یّتح  اه و  هچوک  اه ، نابایخ  فیرش ،
.دهد یمن  یگزیکاپ  هب  یشزرا  تموکح  تسا و  مک  بآ  هک 

هک هلمج  نیا  اّما  یتساک -  مک و  چیه  نودب  دوب -  فجن  رد  عجرم  ياه  باوج  نوچمه  اریز  مدمآ  تفگـش  هب  لدب  ياه  خـساپ  زا 
ار نیا  یلـصا  هک  مروآ  یمن  دای  هب  نم  دوب و  وا  دوخ  زا  باوج  موس ، شـسرپ  خساپ  رد  دهد » یمن  یگزیکاپ  هب  یـشزرا  تموکح  »

نیمه تساکو  مک  یب  مدیسرپ ، عجرم  زا  ار  اه  لاؤس  نیا  هک  فجن  رد  .مدش  هدز  تفگـش  رایـسب  اه  خساپ  یناسمه  زا  .دشاب  هتفگ 
یلـصا رفن  راهچ  اب  رگا  تفگ : نم  هب  لکریبد.تفگ  یم  نخـس  یـسراف  هب  فجن  عجرم  نوچ  زین  لدـب  .مدرک  تفایرد  ار  اه  خـساپ 
.دنتسه اه  یلصا  نآ  لثم  اه  یلدب  نیا  هنوگچ  ینادب  ات  سرپب  اه  یلدب  نیا  زا  يا  هتفگ  نخس  اهنآ  اب  يا و  هتشاد  دروخرب  زین  رگید 

لکریبد .تسا  هتفگ  نخس  میارب  رایسب  وا  زا  مدنفا »  » دمحا خیش  مداتسا  اریز  دشیدنا  یم  هنوگچ  مالـسإلا  خیـش  مناد  یم  نم  متفگ :
؛ يرآ تفگ : تسا ؟ بجاو  هفیلخ  زا  يوریپ  اـیآ  مدـنفا !» : » متفگ وا  هب  متفر و  یلدـب  دزن  وگب ! نخـس  مه  یلدـب  نیا  اـب  سپ  تفگ :

ربمایپ ادخ ، زا  : » يا هدینـشن  ار  یلاعت  يادخ  هتفگ  نیا  ایآ  تفگ : لیلد ؟ هچ  هب  مدنفا !» : » متفگ .شربمایپ  ادـخ و  زا  تعاطا  نوچمه 
زا دهد  یم  روتـسد  ام  هب  يادخ  هنوگچ  دشاب ، رما  بحاص  نامه  هفیلخ  رگا  مدـنفا » : » متفگ ( 42 (؟» دینک تعاطا  ناترما  نابحاص  و 
یم روتسد  ام  هب  هنوگچ  .تشک  ار  ادخ  لوسر  هداون  نیـسح  درک و  حابم  شنایرکـشل  رب  ار  هرّونم  هنیدم  هک  وا  مینک -  تعاطا  دیزی 

.دروخ یم  بارش  هک  مینک  تعاطا  دیلو  زا  دهد 

لدب
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هنیدم دروم  رد  شراک  .دومن  هبوت  نآ  زا  سپ  درک و  هابتـشا  نیـسح  نتـشک  رد  دوب ؛ نانمؤمریما  ادخ  يوس  زا  دیزی  مدـنزرف ! تفگ :
.دندوب هدرک  یچیپرس  نامرف  زا  هدرک و  یشکرس  شروش و  مدرم  نآ  اریز  دوب  تسرد  مه  هرّونم 

دمحا خیـش  زا  ار  لاؤس  نیمه  .تشادـن  مه  یلاکـشا  دوبن و  روآ  یتسم  نآ  دیـشون و  یم  تخیر و  یم  بآ  رد  ار  بارـش  دـیلو  اـّما 
.دوب اه  نیمه  توافت ، یکدنا  اب  وا  ياه  خساپ  مدوب ؛ هدیسرپ  مدنفا » »

 - ناملـسم ناملاع  ناهاشداپ و  رکفت  یگنوگچ  اب  ام  تفگ : تسیچ ؟ يزاـس  هیبش  نیا  هدـیاف  متفگ  لـکریبد  هب  نانخـس  نیا  زا  سپ 
رگا هنومن  يارب  .میبای  یم  ینید  یسایس و  لیاسم  رد  اهنآ  لمعلا  سکع  يارب  ار  مزال  ياهراک  هار  میوش و  یم  انشآ  هعیش -  یّنس و 

، دیآ یم  اجک  زا  ینادن  رگا  اّما  يدنب ؛ یم  ار  شهار  ینک و  یم  لیـسگ  وس  نآ  هب  ار  تنازابرـس  دیآ  یم  قرـش  زا  تنمـشد  ینادـب 
یناوت یم  دروآ  یم  لیلد  شنید  بهذـم و  رب  هنوگچ  ناملـسم  هک  یتفایرد  رگا  ینک ؛ هدـنکارپ  وس  همه  رد  ار  تنایهاپـس  يریزگان 

.دوب دهاوخ  یفاک  ناناملسم  ياهرواب  رد  ندنکفا  للخ  يارب  اه  باوج  نیا  ینک و  هئارا  نآ  ّدر  رد  يا  هدامآ  ياه  خساپ 

رفن جنپ  نیا  یلـصا و  رفن  جـنپ  نآ  ياه  هشیدـنا  یـسررب  جـیاتن  هک  داد  نم  هب  يا  هحفـص  رازه  گرب  رپ  باتک  کی  لکریبد  سپس 
یـصّخرم هتفه  هس  تّدم  رد  مدرب و  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  باتک  .دوب  هدـمآ  نآ  رد  ینید  یگنهرف و  يداصتقا ، یماظن ، روما  رد  یلدـب 

.منادرگزاب ار  باتک  هعلاطم ، زا  سپ  هک  داد  روتسد  نم  هب  وا  .مدرک  هعلاطم  ار  نآ  همه 

نم ياه  هتسناد  يانبم  رب  باتک  بلاطم  .مدش  هدز  تفگش  نآ  قیقد  ياه  ثحب  زا  باتک  ندناوخ  ماگنه  رد 
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داـتفه نازیم  هب  اـه  خـساپ  دوب  هتفگ  نم  هب  نآ  زا  شیپ  لـکریبد  هچ  رگا  .تشاد  یناوـخ  مه  اـه  ّتیعقاو  اـب  دـصرد  داـتفه  زا  شیب 
.تسا تسرد  دصرد 

هب رگید  نرق  کی  زا  رتمک  رد  ینامثع  يروطارپما  هک  مدرک  رواب  باتک  ینیب  شیپ  ساسارب  مدـش و  رتراودـیما  متموکح  ییاناوت  هب 
دصق هدنیآ  رد  ام  تموکح  هک  ییاهروشک  ریاس  هطلـس و  ریز  ياهروشک  همه  يارب  تفگ : لکریبد  .دیـسر  دهاوخ  دوخ  رمع  نایاپ 

.دننک یم  يزاب  ار  اه  یلصا  شقن  هک  دنتسه  رگید  ياه  قاتا  رد  یناسک  دراد ، ار  اهنآ  رامعتسا 

تاعالّطا هراومه  ام  نارودزم  تفگ : وا  دـنا ؟ هدروآ  تسد  هب  ار  ییاناوت  ینیب و  فرژ  نیا  هنوگچ  اه  یلدـب  نیا  متفگ : لـکریبد  هب 
رگا مه  وت  هک  تسا  یعیبط  .دنتـسه  قطاـنم  نیا  ناسانـشراک  مه  اـه  یلدـب  نیا  و  دنتـسرف ، یم  اـم  يارب  اـهروشک  همه  زا  ار  یفاـک 
نیا رد  ینک و  يریگ  هجیتن  یـشیدنیب و  وا  نوچ  یناوت  یم  یـشاب  هتـشاد  تسا  يدرف  راـیتخا  رد  هک  ار  يا  هژیو  یفاـک و  تاـعالّطا 

.دوب یهاوخ  لصا  دننام  يا  هخسن  تروص 

متفه شخب 

نآ هعلاطم  هک  یماگنه  دـعب  هام  کی  مه  ار  مود  زار  .متفگ  زاب  وت  يارب  ریزو  نامرف  هب  هک  تسا  يزار  نیتسخن  نیا  تفگ : لکریبد 
.دوب يا  هحفص  رازه  باتک  نامه  شروظنم  .تفگ  مهاوخ  وت  هب  يدرب  نایاپ  هب  ار  باتک 

.دـش هدوشگ  نم  يور  هب  ناناملـسم  عاضوا  دروم  رد  يا  هزات  ياه  قفا  .مدـناوخ  هحفـص  هب  هحفـص  یفاک  هّجوت  ّتقد و  اب  ار  باتک 
هک متـسناد  مدرب و  یپ  ناشیاه  فعـض  هطقن  هب  مدـیمهف ؛ زین  ار  ناشیگدـنام  بقع  لیلد  و  متفایرد ، ار  نانآ  ياه  هشیدـنا  یگنوگچ 

.مییامن لیدبت  فعض  هطقن  هب  مینک و  ناریو  ار  اه  تّوق  هطقن  نآ  دیاب  هنوگچ  تسا و  مادک  اهنآ  تّوق  ياه  هطقن 

: زا دنترابع  نانآ  ياه  فعض  هطقن  زا  یخرب 

-1
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نایم فالتخا  سراف ؛ كرت و  ياه  تموکح  نایم  فالتخا  مدرم ؛ اه و  تموکح  نیب  فالتخا  ّتنـس ؛ لها  نایعیـش و  نایم  فالتخا 
.تموکح ناملاع و  نیب  فالتخا  ریاشع و 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  ناناملسم  همه  یکدنا  زج  هب  هک  يداوس  یب  ینادان و  - 2

.یهاگآ تخانش و  ندوبن  اه ، ناج  يدومخ  - 3

.ترخآ 5 يوس  هب  اه  شالت  همه  نداد  قوس  ایند و  یّلک  ندرک  اهر  - 4

.ریگارف دادبتسا  نامکاح و  يروتاتکید  - 

.یکدنا زج  دمآو  تفر  عطق  اه و  هار  ینماان  - 6

همعط ار  رازه  اه  هد  راب  ره  دروآ و  یم  موجه  نانآ  رب  مادـم  ابو  نوعاط و  هک  يا  هنوگ  هب  یمومع  تشادـهب  عاـضوا  یگتفـشآ  - 7
.تخاس یم  دوخ 

.اهرازتشک یمک  اهدور و  ندش  هتسب  اه ، تشد  اهروشک ، یناریو  - 8

اّما دننک  یم  راختفا  نآرق  هب  رایـسب  هچ  رگا  درادن ؛ دوجو  یتاررقم  نوناق و  ماظن ، چیه  هک  نانچ  روما  همه  رد  یگدیـشاپ  مه  زا  - 9
.دنیامن یمن  لمع  نآ  تاروتسد  هب 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  رقف  هک  يا  هنوگ  هب  يداصتقا  هدننک  ناریو  یگدیشاپ  - 10

.نآ زا  یشان  یناماسبان  هجیتن  رد  یفاک و  حالس  مظنم و  شترا  نتشادن  - 11

.اهنآ قوقح  ندرک  لامیاپ  نانز و  ندرمش  کچوک  - 12

تاررقم هک  دوش  یم  يروآدای  فعـض  هطقن  ره  نایب  زا  سپ  باتک  نیا  رد  .اج  همه  زیچ و  همه  اه ، نابایخ  اـهرازاب ، یگدولآ  - 13
هک تسا  هدـمآ  باتک  رد  .دـندرگن  زاب  ناشنید  تقیقح  هب  اـت  تشاد  هاـگن  یناداـن  رد  ار  ناناملـسم  دـیاب  تسا و  نآ  سکع  مالـسا 

: مالسا

گنچ یهلا  نامـسیر  هب  یگمه  :» هک تسا  هدـمآ  نآرق  رد  دـهد ؛ یم  ناشنامرف  تاـفالتخا  نتـشاذگ  راـنک  یتسود و  داـحتا ، هب  - 1
(43 «.) دینز

(44 «) .تسا بجاو  ناملسم  نز  درم و  ره  رب  شناد  نتخومآ  : » تسا ثیدح  رد  دنزومایب ؛ شناد  هک  دهد  یم  روتسد  اهنآ  هب  - 2

رد :» دیوگ یم  نآرق  دنشاب ؛ هاگآ  هک  دهد  یم  روتسد  - 3

ادیپان www.Ghaemiyeh.comياهتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


(45 «) .دینک شدرگ  نیمز 

اطع یبوخ  ام  هب  ترخآ  ایند و  اراگدرورپ  دـنیوگ  یم  اهنآ  زا  یخرب  : » دـیوگ یم  نآرق  دـهد ؛ یم  نامرف  یهاوخایند  هب  ار  اـهنآ  - 4
(46 «) .نک

(47 «) .دینک تروشم  ناشروما  رد  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  دناوخ ؛ یم  ارف  تروشم  هب  ار  اهنآ  - 5

(48 «) .دیرادرب ماگ  نیمز  ياه  يدنلب  یتسپ و  رد  : » تسا نآرق  رد  دهد ؛ یم  روتسد  اه  هار  میمرت  هب  ار  اهنآ  - 6

، نایدا يرادهگن  يارب  هقف  دـنا : هنوگ  راهچ  اه  شناد  : » تسا یثیدـح  رد  دـناوخ ؛ یم  ارف  یتمالـس  تشادـهب و  ظفح  هب  ار  اهنآ  - 7
« .نامز يرادهگن  يارب  موجن  نابز و  يرادهگن  يارب  وحن  اه ، ندب  يرادهگن  يارب  یکشزپ 

(49 «) .دیرفآ امش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچ  نآ  همه  : » هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  دناوخ ؛ یم  ینادابآ  هب  ار  نانآ  - 8

شرافس :» هک تسا  ثیدح  رد  و  ( 50 «) میدنایور هزادنا  هب  يزیچ  ره  زا  :» تسا هدمآ  نآرق  رد  دهد ؛ یم  روتسد  بیترت  هب  ار  اهنآ  - 9
« .ناتیاهراک رد  مظن  ...هب و  ار  امش  منک  یم 

« .درادن مه  داعم  درادن  شاعم  هک  ره  : » هک تسا  ثیدح  رد  دنشاب ؛ هتشاد  ییاناوت ، ِداصتقا  هک  دهد  یم  روتسد  - 10

ناشیا اب  هزرابم  يارب  دیناوت  یم  هچ  نآ  : » هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  دیامن ؛ یم  رما  حالـس ، يوق و  نایرکـشل  نتـشاد  هب  ار  نانآ  - 11
(51 «) .دینک هدامآ  ورین 

هتـسیاش قوقح  تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاظو  دننامه  نانز ، يارب  : » تسا نآرق  رد  دـناوخ ؛ یم  نانز  تمرح  ظفح  هب  ار  نانآ  - 12
(52 «) .تسا هدش  هداد  رارق  يا 

(53 «) .تسا نامیا  ياه  هناشن  زا  یگزیکاپ  : » هک تسا  ثیدح  رد  دناوخ ؛ یم  ارف  یگزیکاپ  هب  ار  نانآ  - 13

: تسا هدش  هداد  اهنآ  ندرب  نایم  زا  هب  روتسد  هدمآ و  باتک  رد  هک  نانآ  تّوق  ياه  هطقن  اّما 

.درادن یتّیمها  اهنآ  يارب  اهروشک  هتشذگ  اه و  گنر  اه ، نابز  اه ، نیمزرس  اه ، ّتیموق  - 1

.تسا هدش  مارح  نانآ  يارب  كوخ  تشوگ  بارش و  انز ، راکتحا ، ابر ، - 2

-3
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.دنراد یگتسبلد  ناشناملاع  اب  رایسب 

نوچمه وا  زا  يوریپ  هک  دنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  ناشربمایپ  دـننام  ار  وا  دـنراد و  یم  یمارگ  ار  هفیلخ  نّنـست  لها  زا  يرایـسب  - 4
.تسا بجاو  ربمایپ  ادخ و  زا  يوریپ 

.دنناد یم  بجاو  ار  داهج  - 5

.دنناد یم  سجن  دشاب -  هک  يرواب  ره  ياراد  ار -  ناملسم  ریغ  نایعیش ، - 6

.تسین يزیچ  نآ  زا  رتالاو  تسا و  دنلبرس  مالسا  هک  دنرواب  نیا  رب  - 7

.دنناد یم  مارح  یمالسا  ياهروشک  رد  ار  يزاساسیلک  نایعیش  - 8

.دنوش هدنار  نوریب  برعلا  هریزج  زا  دیاب  نایحیسم  نایدوهی و  هک  دنرواب  نیا  رب  ناناملسم  رتشیب  - 9

.دنهد یم  ّتیمها  رایسب  جح  هزور و  زامن ، نوچ  مه  ییاه  تدابع  هب  - 10

.دنناد یم  بجاو  ار  ناشناملاع  هب  نداد  سمخ  نایعیش  - 11

.دنا هتسب  لد  رایسب  یمالسا  ياهرواب  هب  - 12

.تسین نکمم  ناردپ  زا  نادنزرف  ندرک  ادج  هک  نانچ  دننک ، یم  تیبرت  ناشناکاین  ناردپ و  شور  اب  ّتقد و  هب  ار  ناشنادنزرف  - 13

.دبای یمن  هار  اهنآ  هب  داسف  هک  دنتسه  یتخس  باجح  رد  ناشنانز  - 14

.دنیآ یم  مه  درگ  تعامج  زامن  يارب  اهراب  زور  ره  - 15

.تساهنآ ندش  راپسهر  ندمآ و  درگ  لحم  هک  دنراد  ییاه  هربقم  ناکین  شا و  هداوناخ  ربمایپ ، يارب  - 16

یم هاگن  هدنز  اه  هدید  ربارب  رد  ار  وا  دنربمایپ و  روآدای  دنیوا -  نادنزرف  دنربمایپ -  هب  هتسباو  هک  دنناسک  رایـسب  نانآ  نایم  رد  - 17
.دنراد

یم تّوق  ناشدوجو  رد  ار  نامیا  ینارنخس ، دنوش و  یم  عمج  اهنآ  رد  یّـصاخ  ياه  نامز  رد  هک  دنراد  ییاه  هّینیـسح  نایعیـش  - 18
.دنک یم  قیوشت  کین  ياهراک  هب  ار  اهنآ  دشخب و 

.تسا بجاو  ناشیارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 19

.تسا بحتسم  ناشیارب  نارسمه  دادعت  نادنزرف و  يدایز  جاودزا ، - 20
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ایند همه  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  شیارب  دنک  ناملسم  ار  یناسنا  سک  ره  نانآ  رواب  هب  - 21
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.دشاب هتشاد  ار 

(54 «.) تفرگ دهاوخ  دنک  لمع  نادب  ار  هک  ره  شاداپ  نآ و  شاداپ  دراذگب ، يا  هنسح  ّتنس  هک  ره   » نانآ هدیقع  هب  - 22

طاقن ندوزفا  هب  نینچمه  باتک  نیا  .دنناد  یم  تشهب  ار  نآ  زا  يوریپ  شاداپ  دنهن و  یم  شزرا  رایسب  ثیدح  نآرق و  هب  نانآ  - 23
.تسا هدروآ  راک  نیا  يارب  مه  ار  یفاک  ياه  لیلد  دیامن و  یم  شرافس  تّوق ، لماوع  ندرب  نایم  زا  فعض و 

: دیوگ یم  فعض  ياه  هطقن  ندوزفا  شخب  رد  باتک 

یم دـب  هورگ  نآ  ای  نیا  زا  هک  ییاه  باـتک  راـشتنا  زین  ریگرد و  ياـه  هورگ  ناـیم  ینیبدـب  شیازفا  اـب  ناوت  یم  ار  اـه  فـالتخا  - 1
.دومن جرخ  یگدنکارپ  یهابت و  يارب  دیاب  مه  یفاک  لوپ  .درک  هوبنا  دیوگ ،

نیا هب  مدرم  قیوشت  اه ، باتک  ندز  شتآ.داد  جـیورت  اه  باتک  راشتنا  سرادـم و  شیاشگ  زا  يریگولج  اـب  ناوت  یم  ار  یناداـن  - 2
.دننک کمک  فده  نیا  هب  دنناوت  یم  همه  ینید -  ناملاع  هب  ندز  ماهتا  اب  دنتسرفن -  ینید  سرادم  هب  ار  ناشنادنزرف  هک 

یگدنز هب  تبسن  ار  نانآ  تفگ ؛ رایـسب  تشهب  زا  دیاب  راک  نیا  يارب  .تشاد  هاگن  یهاگآان  تلاح  کی  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  3و4 -
نوچمه دومن ؛ جیورت  دـناوخ  یم  ارف  دـهز  هب  هک  ار  ییاه  باتک  داد ؛ شرتسگ  ار  هّیفوص  ياه  هقلح  میهد و  ناشن  ّتیلؤسم  یب  ایند 

.یبرع نبا  ياه  باتک  يونثم و  ياه  هموظنم  یلازغ ، مولعلا  ءایحا  باتک 

، رمع رکبوبا ، هک  درک  غیلبت  دـیاب.درک  رتدـنمورین  اهنآ  ندـیمان  نیمز » رد  ادـخ  هیاـس   » اـب ناوت  یم  ار  اـه  تموکح  يروتاـتکید  - 5
اب رمع و  ریشمش  اب  رکبوبا  .دنتشاد  يدرف  تموکح  دندیسر و  تموکح  هب  ریشمش  روز و  اب  همه  یلع  سابع و  ینب  هّیما ، ینب  نامثع ،

رس هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رتخد  همطاف  نوچمه  یناسک  ياه  هناخ  و  دیسر ، تموکح  هب  وا  دیدهت 

ادیپان www.Ghaemiyeh.comياهتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


هب اه  یبالقنا  ار  یلع  دوب ، رمع  مکح  هب  نامثع  تفالخ  دش ؛ هفیلخ  رکبوبا  ّتیـصو  هب  رمع  .دش  هدیـشک  شتآ  هب  دـنداهنن  نامرف  هب 
هب ریشمش  اب  ار  تفالخ  حافس  .دندرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  تموکح  هیما  ینب  دش و  مکاح  ریـشمش  يورین  اب  هیواعم  دندیزگرب ؛ تموکح 

.تسا يدادبتسا  مالسا  رد  تموکح  هک  دهد  یم  ناشن  همه  نیا  .دنتفرگ  وا  زا  ثاریم  هب  ار  تموکح  سابع  ینب  دروآ و  گنچ 

اهنآ هب  دومن ؛ تیوقت  ار  نادزد  تشادزاب و  نادزد  تازاجم  زا  ار  اه  تموکح  .تشاد  هاگن  نماان  روط  نیمه  ار  اه  هار  ناوت  یم  - 6
.دومن قیوشت  مظن  ندز  مه  رب  يدزد و  هب  ار  نانآ  داد و  حالس 

تسادـخ و زا  همه  نیا  هک  تفگ : .دوزفا و  اهنآ  یتشادـهب  یناماسبان  رب  ناوت  یم  اهنآ ، نایم  رد  ردـق  اضق و  هب  اـهرواب  نیقلت  اـب  - 7
دهد و یم  بآ  اذغ و  نم  هب  وا  : » دیوگ یمن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نابز  زا  نآرق  رد  ادخ  رگم  درادن ، يدوس  چـیه  نامرد ،

نیاربانب ( 56 «) دنک یم  ما  هدنز  ارم  وا  هاگ  نآ  دناریم و  یم  ارم  وا  : » دیوگ یمن  رگم  و  ( 55 «) .ده یم د  میافش  ارم  وا  موش  رامیب  رگا 
اضق هک  گرم : زا  يزیرگ  هن  تسین و  افش  يارب  یهار  چیه  وا  تساوخرد  نودب  تسادخ و  تسد  هب  گرم  تسادخ ؛ تسد  هب  افش 

.تسوا زا  ردق  و 

.تشاد هاگن  نانچمه  ار  یناماسبان  یناریو و  نیا  ناوت  یم  دش  هتفگ  ياه 3و4  شخب  رد  هک  نانچ  - 8

درادـن یهدـنامزاس  تسا ؛ يدابع  نید  کـی  مالـسا  هک  داد  شرتسگ  ار  هشیدـنا  نیا  دـیاب  .درک  ظـفح  ناوت  یم  ار  جرم  جره و  - 9
(57) .دنتشادن نوناق  هرادا و  ماظن ، ریزو ، کی  چیه  شنانیشناج  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

ياه یگتفشآ  یعیبط  هجیتن  يداصتقا ، یگتخیر  مه  رد  - 10
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نتـسکش اهرازاب ، ندیـشک  شتآ  هب  یناگرزاب ، ياه  یتشک  ندرک  قرغ  يزرواشک ، ياـه  هدروارف  ندز  شتآ  تسا : هتفگ  شیپ  زا 
دیازفا یم  ار  یگتخیر  مه  رد  نیا  یندیماشآ  ياه  بآ  رد  مس  نتخیر  دنکفا و  یم  اهرازتشک  اهرهش و  رد  بآ  هک  اهدس 

يارب يزیچ  ات  درک  قیوشت  یـصخش  روما  رد  اه  ییاراد  شاپ  تخیر و  رامق و  يراوخ ، بارـش  داسف ، هب  ناوت  یم  ار  ناـمکاح  - 11
.دنامن یقاب  شترا  جراخم  حالس و 

رد رگم  و  ( 58 «) دننانز تسرپرـس  نادرم   » هک تسا  هدماین  نآرق  رد  رگم  دنک  یم  ریقحت  ار  نز  مالـسا  هک  درک  عیاش  ناوت  یم  - 12
«. تسا رش  همه  نز   » هک تسین  ّتنس 

ياه شرافـس  اّما  .درک  يریگولج  بآ  شیازفا  زا  یگنرین  ره  اب  دـیاب  تسا ؛ یبآ  مک  دـمایپ  یعیبط  روط  هب  یکاپان  یگدولآ و  - 13
: دنک یم  شرافس  ریز  دراوم  هب  باتک  .تّوق  ياه  هطقن  ندرب  نایم  زا  يارب  باتک 

شرافس ناناملسم  هب  دیاب  هک  نانچ  .اه  ناملـسم  نایم  رد  اه  نیا  دننام  يداژن و  ینابز ، ینیمزرـس ، یموق ، ياهدایرف  ندرک  هدنز  - 1
هناگود رصم ، رد  اه  نوعرف  ندرک  هدنز  نوچمه  دننک : هّجوت  مالسا  زا  شیپ  نانامرهق  دوخ و  ياهروشک  هتشذگ  ندمت  هب  هک  درک 

.تسا هدمآ  حرش  هب  باتک  رد  هک  يدراوم  رگید  قارع و  رد  یلباب  ندمت  ناریا ، رد  یتسرپ 

، نایدوهی اب  يراکمه  هب  باـتک.یناهن  اـی  اراکـشآ  كوخ  تشوگ  و  اـنز ، راـمق ، بارـش ، تسا : يرورـض  زیچ  راـهچ  ندـنکارپ  - 2
هتـشاد هگن  هدنز  روما  نیا  ات  دـناوخ  یم  ارف  دـننک ، یم  یگدـنز  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  هک  ( 59) نایئباص سوجم و  نایحیـسم ،

ره .دیامن  صخـشم  قوقح  دننکارپ ، یم  ار  روما  نیا  هک  ینادنمراک  يارب  دوخ  هنازخ  زا  ات  دهاوخ  یم  تارمعتـسم  ترازو  زا  دوش ؛
تلود ناگدنیامن  زا  باتک ، .دیامن  قیوشت  دهد و  هزیاج  وا  هب  دنک  ریگ  همه  هدرتسگ و  ار  روما  نیا  تسناوت  هک 
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تازاجم زا  ات  دـنیامن  هنیزه  تسا  مزال  هک  لوپ  هزادـنا  ره  و  دـننک ، ینابیتشپ  روما  نیا  زا  ناهنپ  اـی  راکـشآ  هک  دـهاوخ  یم  اـیناتیرب 
هک نآ  رب  نوزفا  راک  نیا  دوش ؛ جـیورت  لکـش  هب  ابر  زا  دـنک  یم  شرافـس  نینچمه  باتک  .دوش  يریگولج  اهراک  نیا  رـشن  نالماع 

نتـسکش دنکـشب ، ار  نوناق  کی  هک  ره  .دـشخب  یم  تأرج  نآرق  نیناوق  نتـسکش  رد  ار  ناناملـسم  دـنک ، یم  ناریو  ار  یّلم  داصتقا 
ناناملـسم رب  فعاضم ، يابر  اهنت  دوش  هتفگ  ناناملـسم  هب  هک  دـنک  یم  هیـصوت  باتک  .دوش  یم  ناـسآ  شیارب  زین  اـه  نوناـق  رگید 

.تسین مارح  ابر  ياه  هنوگ  همه  و  ( 60 «) دیروخن هدوزفا  نادنچ و  ود  ار  ابر  : » دیوگ یم  نآرق  اریز  تسا  مارح 

راک هنوگ  همه  نانیا  هاگ  نآ  .دـناشوپ  ناملاع  هماج  ار  نارودزم  زا  یخرب  تساک و  دـیاب  ار  ینید  ناملاع  اـب  مدرم  یگتـسویپ  3و4 -
هب نارودزم  نیا  لیـسگ  .رودزم  ای  تسا  ملاع  نیا  هک  دنبایرد  دنناوتن  دـنوش و  كوکـشم  ینید  ملاع  ره  هب  مدرم  ات  دـنهد  ماجنا  دـب 

شیاشگ ینید  ناـملاع  هب  مدرم  یگتـسب  لد  شهاـک  ياـه  هار  زا  یکی  .تسا  بساـنم  رایـسب  ـالبرک ) فجن و  لوبناتـسا ، رهزـألا ، )
يدـب .دنـشاب  هتـشادن  تسود  ار  هفیلخ  ناملاع و  هک  دـنرورپب  يا  هنوگ  هب  ار  ناـکدوک  نآ  رد  ترازو  نارودزم  هک  تسا  یـسرادم 

یم جرخ  ینار  سوه  داسف و  هار  رد  ار  مدرم  لاوما  هفیلخ  هک  دنزومایب  اهنآ  هب  دنیوگ ؛ زاب  ار  وا  ياه  ینارذـگ  شوخ  هفیلخ و  ياه 
.تسین ربمایپ  نوچمه  يور  چیه  هب  وا  و  دنک ،

هدش يرپس  نآ  تّدـم  هدوب و  یـصاخ  نامز  هب  طوبرم  هک  يا  هلئـسم  ناونع  هب  نآ  ندناسانـش  داهج و  رما  رد  نتخیگنارب  دـیدرت  - 5
تسا

امش ياذغ   » .دیوگ یم  نآرق  هک  تفگ  دنار و  نوریب  نایعیش  ياه  ناج  زا  ار  نارفاک  ندوب  سجن  هشیدنا  دیاب  - 6
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رسمه و  هیفص ، تسا : هدوب  يدوهی  ربمایپ  رـسمه  کی  هک  نیا  رگید  و  ( 61 «) لالح امـش  يارب  نانآ  ياذغ  تسا و  لالح  نانآ  يارب 
(62) .تسناد سجن  ار  ربمایپ  نارسمه  ناوت  یمن  و  هیرام ، هدوب : یحیسم  شرگید 

ناوریپ اهنت  دوصقم  ّتیدوهی و  هچ  دشاب و  ّتینارـصن  هچ  تسا  نایدا  همه  مالـسا ، زا  ربمایپ  روظنم  هک  دننک  رواب  دیاب  ناناملـسم  - 7
ارم : » دـیوگ یم  ربمایپ  فسوی  نآرق  رد.دـناوخ  یم  ناملـسم  ار  ناراد  نید  همه  نآرق  اریز  تسین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

یناملــسم تـّما  زین  اـم  نادــنزرف  زا  اـمن و  ناملــسم  ار  اـم  اراــگدرورپ ! : » دــنیوگ یم  لیعامــسا  مـیهاربا و  ( 63 «) ناریمب ناملـسم 
(. 65 «) دیریمن مالسا  نید  هب  زج  : » دیوگ یم  شنادنزرف  هب  ربمایپ  بوقعی  و  ( 64 «) نیرفایب

هدمآ نآرق  رد.دننک  یم  میرحت  ار  اهاسیلک  اه  نیا  ارچ  دنداهن ؛ تمرح  اهنآ  هب  دندرک و  بارخ  ار  اهاسیلک  شنانیشناج  ربمایپ و  - 8
(66 «) دش یم  ناریو  اه  هاگ  تدابع  اهاسیلک و  اه ، هعموص  دودز ، یمن  رگید  یخرب  اب  ار  مدرم  زا  یخرب  رـش )  ) دـنوادخ رگا  : » تسا

یم تمرح  ادخ  شیاتـس  زکارم  هب  مالـسا  .تسا  ناسوجم  نآ  زا  اه  هاگ  تدابع  نایدوهی و  زا  اهاسیلک  نایحیـسم ، نآ  زا  اه  هعموص 
.دراد زاب  اهنآ  زا  ار  مدرم  ای  دنک و  ناریو  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  دهن 

یمن مه  درگ  برعلا  هریزج  رد  نـید  ود   » هـک نـیا  زین  و  ( 67 «) دـینار نوریب  برعلا  هریزج  زا  ار  ناـیدوهی   » هک ربخ  نیا  رد  دـیاب  - 9
رسمه ربمایپ  یباحص  هحلط  تشادن ؛ یحیسم  يدوهی و  نارـسمه  ربمایپ  دوب ، تسرد  تایاور  نیا  رگا  اریز  .دنکفا  دیدرت  ( 68 «) دنیآ

.درک یمن  هرکاذم  نارجن  ناینارصن  اب  ربمایپ  تشادن و  يدوهی 

یب اه  ناسنا  تعاطا  زا  ادخ  هک  زیوآ  تسد  نیا  اب  دنکفا  دیدرت  نآ  ندوب  دنمدوس  رد  تشادزاب و  تدابع  زا  ار  ناناملـسم  دیاب  - 10
زا یتخس  هب  دیاب  .تسا  زاین 
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ياـه هتـسد  و  نیـسح ، ياـه  سلجم  رد  ندـش  رـضاح  تعاـمج و  ِزاـمن  نوچ  ناناملـسم  ییاـمهدرگ  ره  زا  درک و  يریگولج  جـح 
.تشادزاب سرادم  اه و  هّینیسح  هبعک ، اه ، هاگترایز  دجاسم ، نتخاس  زا  یتخس  هب  ار  اهنآ  دیاب  هک  نانچ  يرادازع ؛

بسک و عفانم  هن  تسناد و  بجاو  راّفک  اب  گنج  هدمآ  تسد  هب  ياه  تمینغ  يارب  اهنت  ار  نآ  دنکفا و  دیدرت  سمخ  رد  دـیاب  - 11
اپراهچ و رصق ، هناخ ، مدرم  ياه  لوپ  اب  ناملاع  هک  نیا  رگید  ملاع ؛ هن  تخادرپ و  ماماو  ربمایپ  هب  دیاب  ار  سمخ  نآ  زا  هتشذگ.راک 

.تسین یعرش  اهنآ  هب  نداد  سمخ  نیاربانب  دنرخ ، یم  غاب 

مالسا اب  ار  ناناملسم  دنویپ  مینک و  داجیا  دیدرت  مدرم  دیاقع  رد  میرامـشرب ؛ جرم  جره و  یگدنام و  بقع  نید  دیاب  ار  مالـسا  - 12
.میهد تبسن  مالسا  هب  دیاب  ار  یمالسا  ياهروشک  رد  يدزد  یمارآان و  یگدنام و  سپاو  .مینک  تسس 

زا ار  نانآ  ام  دتفیب و  ام  تسد  هب  نانآ  تیبرت  دنهنن و  ندرگ  ناردپ  شرورپ  هب  نادنزرف  ات  مینک  ادج  نارـسپ  زا  ار  ناردپ  دـیاب  - 13
.مینک رود  ناملاع  اب  یگتسویپ  ینید و  تیبرت  هدیقع ،

تداع کی  نیا  دندرک و  جیار  سابع  ینب  ناگفیلخ  ار  باجح  اریز  دننکفیب ، رـس  زا  رداچ )  ) ابع هک  مینک  قیوشت  ار  نانز  دیاب  - 14
رـس زا  ابع  نز  هک  هاـگ  نآ  ( 69 (؛ دوـب دراو  روـما  همه  رد  نز  دـندید و  یم  ار  ربماـیپ  ناـنز  مدرم  تهج ، نیمه  هب  .تسین  یمالـسا 
رـس زا  رداچ )  ) ابع ناملـسم  ریغ  نانز  دیاب  ادتبا  رد  .دتفا  ناشنایم  رد  داسف  ات  دنورب  نانآ  يوس  هب  هک  مینک  قیوشت  ار  ناناوج  دنکفا ،

.دنهن نانآ  یپ  رد  رس  زین  ناملسم  نانز  ات  دنرادرب 

هب قسف  نداد  تبسن  اب  دیاب  ار  تعامج  ياهزامن  - 15
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.دنکفارب شناوریپ  ماما و  نایم  رد  نوگانوگ -  ياه  هویش  اب  نتخادنا -  ینمشد  زین  وا و  ياه  يدب  ندرک  راکشآ  تعامج و  ماما 

نیا هب  نتفر  زا  ار  مدرم  درک و  ناریو  تسا ، تعدـب  هدوبن و  ربمایپ  نامز  رد  اه  نیا  هک  نیا  هناـهب  هب  دـیاب  ار  اـه  هاـگترایز  اـّما  - 16
.درک داجیا  دیدرت  دـشاب  ناحلاص  ای  و  ناماما ، ربمایپ ، نآ  زا  ًاعقاو  دوجوم  ياه  هاگترایز  هک  نیا  رد  دـیاب  .تشادزاب  اه  ناکم  هنوگ 

نوفدـم هرـصب  رد  یلع  تسین ؛ صخـشم  نامثع  ربق  هدـش و  نفد  عیقب  رد  رکبوبا  هدـش و  هدرپس  كاخ  هب  شردام  ربق  رانک  رد  ربمایپ 
رفن ود  ربق  نیمظاک  رد  تسین ؛ مولعم  شدوخ  رازم  دش و  نفد  هنانح  رد  نیسح  رـس  تسا ، هبعـش  نب  هریغم  ربق  لحم  فجن  دیدرگ و 
ینب ياهربق  ارماس  رد  تیب ؛ لها  زا  اضر  هن  تسا و  نوراه  ربق  سوط  رد  ربمایپ ؛ هداوناخ  زا  داوج  مظاک و  رازم  هن  تسا  ناگفیلخ  زا 

اهدبنگ و دیاب  هک  نانچ  (، 70) درک ناسکی  كاخ  اب  دیاب  ار  عیقب  تیب ؛ لها  زا  يدهم  بادرس )  ) يرکسع و يداه و  هن  تسا  سابع 
.درب نایم  زا  ار  یمالسا  ياهروشک  همه  رد  دوجوم  ياه  حیرض 

دنناوتن مدرم  ات  دنراذگب ، رـس  رب  زبس  هایـس و  هماّمع  دنتـسین  دّیـس  هک  يدارفا.دنکفا  دیدرت  دیاب  وا  هب  ربمایپ  هداوناخ  تبـسن  رد  - 17
هماّمع تسا  يرورض  هک  نانچ  .دنیامن  دیدرت  ربمایپ  اب  تاداس  تبـسن  رد  دنوش و  نیبدب  ربمایپ  هداوناخ  هب  دنهد و  صیخـشت  ار  اهنآ 
تمرح مدرم  نایم  رد  ینید  ناملاع  مه  دورب و  نایم  زا  ربمایپ  نادـناخ  تبـسن  مه  ات  دوش  هتـشادرب  تاداس  نید و  ناملاع  رـس  زا  اـه 

.دنشاب هتشادن 

شنانیشناج ربمایپ و  نامز  رد  دنتسه و  تعدب  هک  زیوآ  تسد  نیا  اب  دیاب  ار  اه  هّینیسح  - 18
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ار نانارنخـس  تشادزاب ؛ اه  ناکم  نیا  هب  نتفر  زا  هلیح  ره  هب  دـیاب  ار  مدرم  هک  نانچ.درک  ناریو  داد و  رارق  دـیدرت  دروم  دـنا ، هدوبن 
.دنزادرپب ار  نآ  هّینیسح  نابحاص  نارنخس و  دوخ  هک  تسب  ینارنخس  رب  يا  هژیو  ياه  تاّیلام  داد ؛ شهاک 

هن تسا و  بجاو  فورعم  هب  رما  هن  دنکب ؛ دهاوخب  يراک  هک  سک  ره  .دیمد  ناناملسم  ياه  ناج  رد  ار  يرابودنب  یب  مایپ  دیاب  - 19
یمن يرگید  روگ  رد  ار  یسک   » و دوخ » نید  هب  یسوم  دوخ ، نید  هب  یـسیع  : » تفگ اهنآ  هب  دیاب  ماکحا ؛ شزومآ  هن  رکنم ، زا  یهن 

.مدرم هن  تسا  تلود  هدهع  هب  یهن  رما و  و  دنراذگ »

برع دروآ ؛ دـیدپ  ییاه  ّتیدودـحم  جاودزا  هار  رد  دـیاب  دریگب ؛ رـسمه  کی  زا  شیب  دـیابن  درم.تسا  مزال  ّتیعمج  شهاـک  - 20
.دیامن جاودزا  برع  اب  دیابن  زین  كرت  دنک ؛ جاودزا  سراف  اب  دیابن 

یموق نید  کی  مالسا  هک  داد  شرتسگ  ار  هشیدنا  نیا  دیاب  .درک  يریگولج  نآ  شرتسگ  مالـسا و  هب  تیاده  توعد و  زا  دیاب  - 21
(. 71 «) تسا وت  موق  وت و  يارب  يروآدای  نآرق  نیا   » هدش هتفگ  مه  نآرق  رد  تسا و 

ای هسردم و  دجـسم ، دشاب ، هتـشادن  قح  سک  چیه  .دنوش  هدرپس  تلود  هب  اهراک  نیا  دندرگ و  دودحم  دـیاب  وکین  ياه  ّتنـس  - 22
.یگشیمه ياه  هقدص  بوخ و  ياه  ّتنس  رگید  روط  نیمه  دزاسب ؛ تسرپرس  یب  ناکدوک  يارب  یناکم 

اه و یتساک  هک  یگتخاس  ياـه  نآرق  و  (. 72) دنکفا دـیدرت  نآ  رد  تسا ، هدـش  دایز  مک و  نآرق  هک  زیوآ  تسد  نیا  اب  دـیاب  - 23
داهج و تایآ  دنوش ؛ هتـشادرب  هدش  ییوگدب  اراصن  ای  دوهی و  زا  اهنآ  رد  هک  یتایآ  دیاب  .دومن  عیزوت  دنـشاب ، هتـشاد  ییاه  یندوزفا 

ياهروشک رد  .دوش  هدنادرگرب  يدنه  یکرت و  یسراف ، ياه  نابز  هب  نآرق  دنوش ؛ فذح  فورعم  هب  رما 
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عونمم برع  ریغ  ياهروشک  رد  یبرع  نابز  هب  اعد  زامن و  ناذا ، دـیاب  هک  نانچ  .ددرگ  یهن  یبرع  نابز  هب  نآرق  تئارق  زا  برع  ریغ 
.دنوش

تایاور دروم  رد  ییوگدب ، همجرت و  فیرحت ، دننام  دش  هیـصوت  نآرق  دروم  رد  هچ  نآ  دنکفا و  دـیدرت  تسیاب  یم  زین  ثیداحا  رد 
.هدنیآ يارب  نم  راک  همانرب  نیرتهب  میبوک » مهرد  ار  مالسا  هنوگچ  : » شمان دوب ؛ وکین  رایسب  باتک  ياه  هتشون  .دوش  لمع  دیاب  زین 

؛ یتسین اهنت  نادیم  نیا  رد  وت  هک  نادـب  تفگ : مدومن ، زاب  لکریبد  هب  ار  دوخ  رایـسب  یتفگـش  مداد و  سپ  زاب  ار  باتک  هک  یماگنه 
.تسا هتفرگ  تمدخ  هب  راک  نیا  يارب  ار  رفن  رازه  جنپ  نونکات  ترازو  .دننک  یم  راک  وت  نوچ  هک  دنتسه  یکاپ  نازابرس 

هریچ ناناملـسم  رب  دوش ، ماـجنا  راـک  نیا  هک  يزور  و  دـناسرب ، نت  رازه  هد  هب  ار  دارفا  نیا  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  نوـنکا  ترازو 
ترازو مهد ، یم  هدژم  وت  هب  دوزفا : سپـس  لکریبد  .میبوک  مه  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  تسناوت  میهاوخ  دش و  میهاوخ 

.دنک لیمکت  ار  همانرب  نیا  ات  دراد  زاین  هاتوک  ینامز 

: هک دـیوگ  یم  بوخ  هچ  لثملا  برـض  نیا  دـید ؛ دـنهاوخ  ار  نآ  شیوخ  نامـشچ  اب  اـم  نادـنزرف  مینیبن ، ار  ناـمز  نآ  مه  اـم  رگا 
رب دـبوکب و  مـهرد  ار  مالـسا  دـناوتب  اـهایرد » هـکلم   » نـیا رگا  دـنروخب .» نارگید  میراـکب و  اـم  میدروـخ ؛ اـم  دنتـشاک و  نارگید  »

.دیشک دهاوخ  یتحار  سفن  ناناملسم ، زواجت  گنج و  نرق  زا 12  سپ  ّتیحیسم  ناهج  دوش ، هریچ  یمالسا  ياهروشک 

يزیر همانرب  نودب و  يراک  اریز  دننکفارب  ار  مالسا  هشیر  دنتـسناوتن  مه  اه  لوغم  دوب ؛ هدیاف  یب  یبیلـص  ياه  گنج  تفگ : لکریبد 
نانآ لیلد  نیمه  هب  تشاد ؛ هناراکزواجت  يرهاظ  هک  یماظن  تاّیلمع  دنداد : ماجنا 
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يرابدرب هدش و  باسح  يزیر  همانرب  کی  اب  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  تموکح  ناربهر  هشیدـنا  نونکا  اّما  .دـندش  ناوتان  تعرـس  هب 
.دننک ناریو  نورد  زا  ار  مالسا  نایاپ ، یب 

ار یمالـسا  ياهروشک  دـیاب  نآ  زا  شیپ  تسا ، مادـقا  نیرخآ  هبرـض  نیا  اّما  میراد ، زاین  مه  هدـنبوک  یماظن  هبرـض  کی  هب  اـم  هّتبلا 
.دنزادرپب گنج  هب  دنروآ و  درگ  ار  ناشیاهورین  دنناوتن  نانآ  هک  يا  هنوگ  هب  مینزب  هبرض  مالسا  هب  وس  ره  زا  مینک و  فیعضت 

نورد رد  دننک ؛ یم  ارجا  ار  اه  همانرب  نیمه  اریز  دنشوهاب ؛ كریز و  رایـسب  لوبناتـسا ، رد  یحیـسم  ناگرزب  دوزفا : هاگ  نآ  لکریبد 
.دنا هدرک  انب  ییاهایسلک  دنا  هدوشگ  ناش  ناکدوک  شرورپ  يارب  ییاه  هسردم  دنا ؛ هدرک  بوشآ  ناناملسم 

هب ار  ناشیاه  تموکح  دنا ؛ هدرک  داجیا  دیدرت  نید  هب  تبـسن  ناشیاه  ناوج  رد  دـنا ؛ هدرک  جـیار  اهنآ  نایم  ار  داسف  رامق و  بارش ،
یحیـسم نایورابیز  زا  اهنآ  ناگرزب  ياه  هناخ  دـنا ؛ هدرک  رو  هلعـش  ناش  نایم  ار  اه  هنتف  فلتخم  ياهاج  رد  دـنا ؛ هتخادـنا  مه  مناج 

نآ دبای ؛ یتساک  ناش  یلدمه  تدحو و  دوش و  مک  ناش  نید  هب  تبـسن  اهنآ  یگتـسب  لد  دورب ، نایم  زا  ناش  یگرزب  ات  دنا  هدـنکآ 
.دننکرب اهروشک  نیا  زا  ار  مالسا  هشیر  ات  دنزیگنارب  نیگمهس  یماظن  ياهورین  هراب  کی  هب  یحیسم  ناگرزب  هاگ 

متشه شخب 

رد لّوا  زار  ینیریـش  ندیـشچ  زا  سپ  هژیو  هب  نم  دوب -  هداد  هدـعو  هک  يزار  نامه  تفگ - ؛ زاب  نم  يارب  مه  ار  مود  زار  لـکریبد 
رد ناناملـسم  مالـسا و  ندیبوک  مهرد  يارب  ییاه  همانرب  نآ  رد  هک  دوب  يا  هحفـص  هاجنپ  دنـس  مود  زار  .مدوب  نآ  نتـسناد  يوزرآ 

ترازو و ياه  لک  ریدم  هب  باطخ  دنـس  نیا  .دنامب  یقاب  یمان  اهنت  مالـسا  زا  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هدمآ  نرق  کی  تّدم 
.دوب هدش  میظنت  فده  نیا  هب  یبای  تسد  يارب 
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ناناملسم ات  مراد  هدیشوپ  ًالماک  ار  نآ  میوگن و  يزیچ  یسک  هب  دنس  نیا  زا  هک  دنداد  رادشه  نم  هب  تشاد و  دنب  هدراهچ  دنـس  نیا 
: تسا ریز  حرش  هب  دنس  نیا  هصالخ  .دنشیدنین  يا  هراچ  نآ  اب  ییورایور  يارب  دنوشن و  هاگآ  نآ  دافم  هب 

.یمالسا قطانم  هب  يزادنا  تسد  يارب  هیسور  ياهرازت  اب  يّدج  يراکمه  - 1

كرت قطانم  فارطا  هب  نتفای  تسد  يارب  اهنآ  اب  يدـج  يراکمه  و  نآ ، عباوت  ناـسارخ و  ناتـسنمرا ، ناتـسکیجات ، اراـخب ، نوچمه 
.هیسور اب  زرم  مه  نیشن 

.نورد نوریب و  زا  مالسا  ناهج  ندیبوک  مهرد  يارب  هبناج  همه  يزیر  همانرب  رد  هیسور  هسنارف و  اب  لماک  يراکمه  - 2

ود ناـیم  يداژن  یموق و  شتآ  نتخورفا  سراـف و  كرت و  تموـکح  ود  ناـیم  دـیدش  ياـه  يریگرد  اـه و  فـالتخا  نتخیگنارب  - 3
.فرط

هک اهنآ  یّتح   ) بهاذم ندرک  هدنز  یمالـسا و  ياهروشک  هیاسمه و  ناملـسم  ياه  ّتلم  لیابق و  نایم  گنج  شتآ  ندرک  رو  هلعش 
.بهاذم نایم  رد  فالتخا  نتخیگنارب  دنا ) هتفر  نایم  زا 

.ناناملسم ریغ  هب  یمالسا  ياهروشک  زا  یقطانم  ندیشخب  - 4

هب لصوم  اـه ؛ یهللا  یلع  هب  هاـشنامرک  ناـئباص ؛ هب  هراـمع  یـسراپ ؛ ناـیتشترز  هب  دزی  نایحیـسم ؛ هب  هّیردنکـسا  ناـیدوهی ؛ هب  برثی 
؛) 74) اه يزورد  هب  سلبارط  دندش ؛ هدروآ  هقطنم  نآ  هب  ودنه  يدایز  دادعت  هک  نآ  زا  سپ  اهودـنه  هب  سراف  جـیلخ  (73 ؛) نایدیزی

نوچمه اـت  مینک  يراـی  دـمآراک  ياـهورین  هماـنرب و  هحلـسا ، لوپ ، اـب  ار  ناـنیا  دـیاب  جراوخ ؛ هب  طقـسم  اـه ؛ يولع  هب  (75 ؛) صراق
.دنبوک مه  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  همه  ات  میهد  شرتسگ  ار  اهنآ  قطانم  و  دنشاب ، مالسا  ندب  رد  ییاهراخ 

: یمالسا ياه  تموکح  ندرک  هراپ  هراپ  يارب  يزیر  همانرب  - 5

اریز .دـنه  عاضوا  نوچمه  دـننک ؛ عازن  رگیدـکی  اب  هک  یلحم  کچوک  ياه  تموکح  نکمم ؛ ياه  هراپ  نیرتشیب  هب  كرت  سراـف و 
زادنیب فالتخا   » دنا هتفگ 
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«. نک ناریو  زادنیب و  فالتخا   » و نک » تموکح  و 

.یمالسا ياهروشک  رد  فلتخم  ياه  بهذم  اه و  نید  نتخاس  - 6

دیاب ًالثم  .دـشاب  هتـشاد  بسانت  هقطنم  کی  مدرم  تالیامت  اب  نید  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  زاین  يا  هدـش  باسح  يزیر  همانرب  نیا  و 
هک ینید  دنک ؛ شتسرپ  ار  قداص  رفعج  هک  ینید  دشاب ؛ یلع  نب  نیـسح  شیادخ  هک  ینید  دروآ ، دیدپ  هعیـش  قطانم  رد  نید  راهچ 

ارماـس و موس  ناهفـصا ، مود  ـالبرک ، یلوا  يارب  بساـنم  ياـج  .دـنک  تداـبع  ار  اـضّرلا  یلع  هک  ینید  دتـسرپب و  ار  دوعوم  يدـهم 
اب یطابترا  هک  دروآرد  هناگادـج  نایدا  هویـش  هب  ار  ّتنـس  لها  هناـگراهچ  ياـه  بهذـم  دـیاب  هک  ناـنچ  .تسا  ناـسارخ  یمراـهچ 

ناملـسم ار  دوخ  اهنت  هورگ  ره  ات  درب  تسد  دیاب  ناشیاه  باتک  رد  دنـشاب ؛ هتـشاد  ینینوخ  ياه  فالتخا  دنـشاب ؛ هتـشادن  رگیدـکی 
.تسا بجاو  نانآ  ندنار  نوریب  نتشک و  دنرفاک و  نارگید  هک  دشاب  رواب  نیا  رب  دنادب و 

.ناناملسم نایم  رد  رامق  بارش و  طاول ، انز ، نوچ  ییاهداسف  ندنکارپ  - 7

راک نیا  يارب  یهوبنا  نازابرـس  دـیاب  نانآ  دـنیاهروشک ؛ نیا  رد  هتـشذگ  ياه  نید  زا  ناگدـنام  یقاب  راـک  نیا  يارب  هلیـسو  نیرتهب 
.دنشاب هتشاد 

.دنشاب ترازو  ناتسد  رد  هک  اهروشک  نیا  رد  دساف  نامکاح  نتشامگ  يارب  شالت  - 8

ياهروشک رد  اه  نیا  قیرط  زا  ار  نامیاه  هتـساوخ  دـیاب  ام  دـننک ؛ يراددوخ  دوش  یم  یهن  هچ  نآ  زا  دـنهد و  ماـجنا  ار  تاروتـسد 
يوس هب  یمالسا  رهاظ  اب  ار  يدارفا  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ رتهب  رایـسب  دنـشاب  ناملـسمریغ  نامکاح  رگا  .میناشوپب  لمع  هماج  یمالـسا 

.دنناسرب ماجنا  هب  ار  ام  فادها  ات  مینک  لیسگ  تردق  زکارم 

.رگید ياه  نابز  هب  ندیشخب  جاور  و  تسا ) نکمم  هک  ییاج  ات   ) یبرع نابز  نتخاس  دودحم  - 9

جیار یلصا  ياه  نابز  ندرک  هدنز  وتشپ ؛ يدرک و  یسراپ ، تیرکسناس ، نوچ 
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تسا ّتنس  نآرق و  نابز  هک  حیصف  نابز  زا  اه  برع  دش  دهاوخ  ببس  هک  یبرع  نابز  یعرف  ياه  هجهل  شرتسگ  برع و  ناهج  رد 
.دنوش رود 

.نانآ نارواشم  هجرد  هب  اهنآ  ندناسر  نامکاح و  ِدرگ  هب  نارودزم  لیسگ  - 10

نانیا دیاب  ترازو  .تسا  اناوت  ناکزینک  نامالغ و  زا  نتـسج  دوس  هار ، نیرترب  .دنک  ذوفن  نامکاح  رد  شور  نیدب  دـناوتب  ترازو  ات 
هتخورف نامکاح  دزن  ذوفن  ياراد  دارفا  نانز و  نادـنزرف ، نوچمه  ناـمکاح  ناـکیدزن  هب  ناـشورف  هدرب  رازاـب  رد  دـهد و  شرورپ  ار 

اهنآ يدنب  تسد  نوچمه  دـنوش و  نامکاح  نارواشم  ناردام و  نآ  زا  سپ  دـنوش ؛ کیدزن  نامکاح  هب  ماگ  هب  ماگ  نانآ  ات  دـنوش ،
.دنریگرب رد  ار 

.ناگدننک توعد  هورگ  هب  فنص  ره  زا  يدارفا  ندرک  دراو  ّتیحیسم و  هب  توعد  هریاد  شرتسگ  - 11

هیریخ ياه  هورگ  اه و  هناخباتک  اه ، هاگ  نامرد  سرادم ، اهاسیلک ، نتخاس  نانآ ؛ دننام  ناسدنهم و  ناکشزپ ، نارادباسح ، هلمج : زا 
نداد ياج  يارب  شالت  ناناملسم ؛ نایم  رد  یحیـسم  باتک  اه  نویلیم  ضوع  نودب  یناجم و  راشتنا  مالـسا ؛ ناهج  رانک  هشوگ و  رد 
هفیظو هک  درم  نز و  نابهار  مان  اب  اه  هعموص  اهرید و  هب  نارودزم  اه و  سوساج  نداتسرف  یمالـسا ؛ خیرات  رانک  رد  یحیـسم  خیرات 
رکـشل دـیاب  هک  نانچ  .دوب  دـهاوخ  ناناملـسم  لاوحا  عاضوا و  زا  یبایربخ  زین  نایحیـسم و  ياه  كّرحت  اهطابترا و  هب  کمک  ناـنآ 

تسد ناشیاه  باتک  رد  دننک و  هایس  ار  نانآ  خیرات  ناناملسم ، عاضوا  اب  لماک  ییانشآ  زا  سپ  ات  دروآ  دیدپ  نادنمشناد  زا  یگرزب 
.دنربب

.ناملسم نارسپ  نارتخد و  هدیقع  ندرک  تسس  - 12

زین اه و  هیرشن  اه ، هاگـشاب  اه ، باتک  اه ، هسردم  قیرط  زا  اهنآ  قالخا  ندرک  دساف  ناشنید ؛ هب  تبـسن  اهنآ  نایم  رد  ندنکفا  دیدرت 
مهارف راک  نیا  يارب  ار  هنیمز  دنناوت  یم  هک  ناملسمریغ  ناتسود 
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ناناوج نیمک  رد  هک  دـنوش  لیکـشت  اه  نییآ  رگید  یحیـسم و  يدوهی و  ناناوج  زا  یناهنپ  ییاه  هورگ  تسا  مزال  نیاربانب  .دـنیامن 
.دننک راکش  ار  نانآ  نکمم  شور  ره  اب  دنشاب و  ناملسم 

.یلخاد ياه  شروش  اه و  گنج  یگشیمه  شتآ  نتخورفارب  - 13

زا ار  یگتسبمه  تفرشیپ و  هشیدنا  دنوش و  هابت  ناناملسم  يورین  ات  ناناملسم  دوخ  نایم  ناناملـسم و  ریغ  ناناملـسم و  نایم  يزرم  و 
جرم جره و  و  یگتخیر ، مهرد  یگتفـشآ ، دـنورب و  نایم  زا  ناشناناوج  ددرگ ؛ دوبان  ناش  یلام  يرکف و  ياهورین  دـننک ؛ نوریب  رس 

.دریگارف ار  نانآ 

.ناناملسم شاعم  داصتقا و  نتخاس  ناریو  - 14

زا نانآ  ندرک  رازیب  هلیـسو  هب  يراکیب  شرتسگ  يارب  شالت  اهدور ؛ نتخاس  کشخ  اهدـس ؛ ندرک  بارخ  اـهرازتشک ؛ ندرک  دوباـن 
.رّدخم داوم  رگید  كایرت و  هب  ناداتعم  نتخاس  نوزفا  ناراکیب و  ینارذگ  تقو  يارب  ییاه  ناکم  ندروآ  دیدپ  راک ؛

مرایتخا رد  ار  دنـس  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  لکریبد  زا  .دوب  هدمآ  ییاه  سکع  اه و  لکـش  اه ، هشقن  لماک ، حرـش  اب  هراومه  اهدنب  نیا 
راک ات  موش  هناور  قارع  يوس  هب  رگید  راب  داد  روتسد  ترازو  مدنام ؛ ندنل  رد  رگید  هام  کی  مدرک و  يرازگ  ساپـس  دوب  هتـشاذگ 
ياه شرازگ  ساسا  رب  تفگ : وا  .منکن  یهاتوک  هنوگ  چـیه  وا  راک  رد  تفگ : نم  هب  لکریبد  .مناسرب  نایاپ  هب  باهولا  دـمحم  اب  ار 

.تسا ترازو  نامرف  هب  شوگ  وا  درک ؛ هیکت  وا  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یسک  نیرتهب  خیش  نارودزم ، زا  یتفایرد 

هتفریذپ ار  زیچ  همه  خیش  هتفگ و  نخس  هدرپ  یب  وا  اب  ناهفـصا  رد  ام  رودزم  وگب ، نخـس  هدرپ  یب  خیـش  اب  تفگ : نینچمه  لکریبد 
، تخات دنهاوخ  وس  همه  زا  وا  رب  شیاه  هشیدنا  هئارا  تروص  رد  هک  یناملاع  اه و  تموکح  ربارب  رد  وا  زا  هک  نآ  طرش  هب  تسا ؛
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وا هب  دجن ، فارطا  رد  زین  کچوک  دنچ  ره  ناتسا  کی  دریگ و  رارق  وا  رایتخا  رد  یفاک  حالس  لوپ و  دش  مزال  رگا  .ددرگ  ینابیتشپ 
.تسا هتفریذپ  ار  همه  نیا  ترازو  .دوش  هدرپس 

اجک زا  و  مهاوخب ؟ هچ  خیـش  زا  منک ؟ هچ  نم  نونکا  متفگ : لکریبد  هب  .منک  زاورپ  یناـمداش  زا  متـساوخ  یم  اـیوگ  ربخ  نیا  اـب  نم 
: تسا نیا  همانرب  نآ  دهد ؛ ماجنا  ار  نآ  دیاب  خیش  هک  دراد  یقیقد  همانرب  ترازو  تفگ : لکریبد  میامن ؟ زاغآ 

.نانآ راتشک  نتسناد  اور  ناناملسم و  همه  ریفکت  - 1

مالغ و ناونع  هب  ناملسم  نادرم  هک  نآ  نتسناد  اور  ناشورف و  هدرب  رازاب  رد  اهنآ  شورف  ناشـسومان ، نداد  داب  رب  ناشلاوما ، ندناتس 
.دنوش هتفرگ  تمدخ  هب  زینک  ناونع  هب  ناشنانز 

.هبعک ندرک  ناریو  - 2

تراـغ لـتق و  هب  لـیابق  قیوشت  جـح و  ماـجنا  زا  يریگولج  تسا و  یتسرپ  تب  ياـه  هدـنام  یقاـب  زا  اـنب  نیا  هک  زیوآ  تسد  نیا  اـب 
.جاّجح

.هفیلخ نامرف  زا  یچیپرس  يارب  شالت  - 3

 - نکمم هلیـسو  ره  اب  نانآ -  ذوفن  شهاک  يارب  زاجح ، ناگرزب  اب  گنج  .دربن  يارب  نازابرـس  ندروآدرگ  وا و  اب  گنج  هب  قیوشت 
.تسا يرورض  زین 

.اهرهش رگید  هنیدم و  هّکم ، رد  ناناملسم  سدقم  ياه  ناکم  اه ، حیرض  اهدبنگ ، ندرک  ناریو  - 4

شنانیـشناج و ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ربماـیپ  ّتیـصخش  ندرک  راد  هکل  نینچمه  یتـسرپ ، تب  كرـش و  زیوآ  تسد  هب 
.دراد ناکما  هک  ییاج  ات  مالسا  گرزب  نادرم 

.یمالسا ياهروشک  رد  مسیرورت  جرم و  جره و  شرتسگ  - 5

.دشاب هدش  داجیا  یتساک  ینوزف و  نآ  رد  اه  ثیدح  ساسا  رب  هک  هدش  فیرحت  ینآرق  راشتنا  - 6

يدوز هب  میراکب و  ییاهرذب  دیاب  ام  وشم ! ناساره  هدرتسگ  همانرب  نیا  زا  تفگ : لکریبد  دش  صخشم  همانرب  نیا  هک  نآ  زا  سپ 
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ماگ ار  هار  .دراد و  يرایـسب  هنیرید  يرابدرب ، هنوگ  نیا  رب  ایناتیرب  تموکح  .دـننک  یم  لیمکت  ار  نآ  دـنیآ و  یم  يرگید  ياه  لسن 
.دنک اپرب  يا  هدننک  دوبان  بالقنا  نینچ  تسناوت  هک  دوبن  درم  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دّـمحم  ایآ  .دومیپ  دـیاب  ماگ  هب 

.دهد ماجنا  ار  بولطم  بالقنا  نیا  دشاب و  شربمایپ  نوچمه  دیاب  زین  باهولادبع  نب  دمحم 

مرـسپ میآ ، نوریب  هناخ  زا  متـساوخ  یم  نوچ  متفگ ؛ دوردب  مناتـسود  هداوناخ و  اب  متفرگ ؛ هزاجا  لکریبد  ریزو و  زا  دعب ، زور  دنچ 
هرصب يوس  هب  میدیسوب و  یمرگ  هب  ار  رگیدکی  منک ؛ ناهنپ  مرسمه  زا  متسناوتن  دش و  دولآ  کشا  منامشچ  درگرب ؛ دوز  اباب ! تفگ 

دمآ شوخ  یمرگ  هب  دید  ارم  نوچ  دوب ؛ باوخ  رد  مدیسر ؛ هرصب  رد  اضرلادبع  هناخ  هب  یبش  زارد ، رفـس  کی  زا  سپ  .مداتفا  هار  هب 
ار همان  دادماب  .تشاذگ  تیارب  يا  همان  هرابود  رفس  زا  شیپ  و  دمآ ، هرصب  هب  دمحم  تفگ : نم  هب  مدیباوخ ؛ حبص  ات  ار  بش  تفگ ؛

رایسب جنر  زا  سپ  مدش و  راپسهر  دجن  هار  هب  هاگ  حبص  دوب ؛ هتشون  دجن  رد  ار  شا  یناشن  .تسا  هتفر  دجن  هب  هک  متسناد  مدناوخ و 
.مدرک ادیپ  شا  هناخ  رد  ار  دمحم  خیش  مدیسر و  اج  نآ  هب 

شیورین هنوگ  نیا  هک  مدیـشیدنا  تسا و  هدرک  جاودزا  هک  متفایرد  نآ  زا  سپ  اّما  متفگن  يزیچ  وا  هب  مدـید ؛ وا  رد  ار  یناوتان  راـثآ 
وا هدنب  ناونع  هب  ار  دوخ  نم  هک  میتشاذگ  رارق  مه  اب  .تفریذپ  مه  وا  دنک و  اهر  ار  شرـسمه  مداد  دـنپ  وا  هب  دـش ، دـهاوخ  هتـساک 

رد دش ؛ زین  نینچ  تسا و  هدمآ  زاب  نونکا  هدوب و  رفس  رد  هدیرخ ، رازاب  زا  وا  هک  يا  هدنب  منک ؛ یفرعم 
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نونکا ما و  هدوب  يرفـس  رد  يو  روتـسد  هب  نم  تسا و  هدیرخ  هرـصب  رد  ارم  وا  متـسه ؛ وا  هدنب  نم  هک  دـش  روهـشم  شناتـسود  نیب 
رد .میدومن  مهارف  ار  توعد  ندرک  راکـشآ  هنیمز  ام  مدوب و  وا  اب  لاـس  ود  نم  دنتخانـش ؛ یم  هنوگ  نیمه  هب  ارم  مدرم  .ما  هتـشگزاب 

يارب دوـلآزمر  ياـه  فرح  مـهبم و  ياـه  هژاو  اـب  ار  دوـخ  ناوـخارف  دروآ و  درگ  یناراـی  اـت  درک  مزج  مزع  وا  يرجه  لاس 1143 
هب هک  مدروآ  درگ  دـنمناوت  یهورگ  يو  ِدرگ  رب  نم  .داد  یم  شرتـسگ  ار  شتوعد  جـیردت  هب  تفگ و  زاـب  شناراـی  نیرت  کـیدزن 

رتشیب ار  شتوعد  هچ  ره  .مدرک  یم  تخس  ار  ناشمزع  مدید ، یم  ناوتان  نانمشد  اب  دروخرب  رد  ار  اهنآ  هاگره  میداد ؛ یم  لوپ  اهنآ 
شهار زا  تساوخ  یم  دـنتخاس  یم  وا  هیلع  هک  ییاه  هعیاش  راشف  لیلد  هب  یهاگ  .دـندش  یم  رت  نوزفا  شنانمـشد  درک  یم  راکـشآ 

هار نیا  درک ؛ لّمحت  نیا  زا  شیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ربمایپ  متفگ : یم  مدرک و  یم  تخس  ار  وا  هدارا  نم  اّما  ددرگ ، زاب 
زیرگ گـنج و  رد  نانمـشد  اـب  هنوگ  نیا  اـم  .دوش  یم  وربور  اـه  تمهت  اـه و  یتخـس  هنوگ  نیا  اـب  یحلـصم  ره  تسا ، يراوـگرزب 

یم ربخ  اه  سوساج  دننک  اپ  هب  يا  هنتف  دنتساوخ  یم  هاگره  لوپ ؛ اب  مدوب -  هدرامگ  ییاه  سوساج  خیش  نانمشد  يارب  نم  میدوب ؛
؛ دنتسه وا  رورت  هشیدنا  رد  خیش  نانمشد  زا  یخرب  دنتفگ : ناسوساج  راب  کی  .مینکش  مهرد  ار  اهنآ  هئطوت  میتسناوت  یم  ام  دنداد و 

.دندیدرگ راز  یب  اهنآ  زا  مدرم  دش و  هنوگژاو  اهنآ  رب  راک  میدرک  اراکشآ  خیش  رورت  يارب  ار  اهنآ  هشقن  هک  یتقو 

اهنآ زا  یخرب  اهنت  نونکا  هّتبلا  تفگ  يو  داد ؛ دهاوخ  ماجنا  ار  همانرب  شخب  شش  ره  هک  داد  لوق  نم  هب  خیش 
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؛ دـنک ناریو  ار  نآ  هبعک  هب  نتفای  تسد  زا  سپ  دـناوتب  هک  تسناد  یم  دـیعب  خیـش  .درک  مه  ار  راـک  نیا  مهد و  ماـجنا  مناوت  یم  ار 
نآرق دناوتب  هک  تسناد  یم  دـیعب  نینچمه  دوبن ؛ مدرم  شریذـپ  دروم  تسا ، هدوب  یتسرپ  تب  زکرم  اج  نآ  هک  نیا  زیوآ  تسد  اریز 

مییوگب دروم  ود  نیا  رد  ینخس  ام  رگا  تفگ : یم  يو  .دوب  ناساره  یتخس  هب  لوبناتسا  هّکم و  نامکاح  زا  وا  .دنک  تسرد  يا  هزات 
اریز متفریذپ  ار  وا  رذع  نم  .تشاد  میهاوخن  ار  اهنآ  ربارب  رد  عافد  ییاناوت  ام  هک  درک  دـنهاوخ  لیـسگ  ام  يوس  هب  ینایرکـشل  نانآ 

.دوبن هدامآ  هنیمز  تفگ  یم  خیش  هک  نانچمه 

نیا هک  دنداتـسرف  نم  شیپ  یـسک  نانآ  دـهد ؛ قوس  ام  يوس  هب  مه  ار  دوعـس » نب  دـمحم   » تسناوت ترازو  راـک ، اـه  لاـس  زا  سپ 
مه ات  دوعـسلا  دمحم  زا  تردق  باهولادمحم و  زا  نید  .دیامن  نایب  ار  دمحم  ود  نیا  نایم  يراکمه  موزل  دیوگب و  نم  هب  ار  بلطم 
مه دنرترادیاپ و  مه  ینید  ياه  تموکح  هک  تسا  هداد  ناشن  خیرات  اریز  ار ؛ ناشیاه  ندب  مه  دـنروآ و  گنچ  هب  ار  مدرم  ياه  لد 

.دنرت كانسرت  مه  دنراد و  يرتشیب  ذوفن 

یناهنپ ترازو  میداد و  رارق  هزات  نید  تموکح و  تختیاپ  ار  ِهَّیعرِّدلا ) ( ؛ دـمآ درگ  ام  يوس  رد  یگرزب  تردـق  هک  دـش  نینچ  نیا 
اهنآ دندوب ، ترازو  هب  هتسباو  ناسانشراک  نیرتهب  عقاو  رد  هک  دیرخ  یناگدنب  هزات  تموکح ، دناسر ، یم  یفاک  لوپ  ار  ون  تموکح 
زاـین دروم  ياـه  هماـنرب  يارجا  رد  دـندوب  رفن  هدزاـی  هک  ناـنآ  نم و  دـندوب ، هتفرگ  ارف  یناـبایب  ياـه  گـنج  هتخومآ و  یبرع  ناـبز 

یّـصاخ روتـسد  ترازو  هک  يدراوم  رد  اهراب  دـنتفر ، یم  شیپ  ام  ياه  همانرب  ماجنا  رد  مه  دـمحم  ود  نیا  میدرک و  یم  يراـکمه 
هدادن
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زا میدـش  هدز  تفگـش  هچ  و  میدرک ، جاودزا  ریاشع  زا  ینارتخد  اب  یگمه  ام  .میداد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  لیاسم  دوخ  اـم  دوب 
.شرهوش اب  ناملسم  نز  یگنر  کی 

هب زور  ام  ّتیزکرم  تسا و  رتهب  شیپ  زور  زا  زور  ره  اهراک  تفرـشیپ  کنیا  میدـش و  هتـسویپ  شیپ  زا  شیب  ریاشع  اـب  اـم  هنوگ  نیا 
ياه هویم  هک  دنک  یم  دشر  نانچ  هدش  هدیـشاپ  ياهرذـب  دـهدن  يور  یناهگان  يا  هعجاف  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  تیوقت  زور 

1973  / 1 .تسشن 2 /  دهاوخ  راب  هب  بولطم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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